
61 • jaargang no 39 dinsdag 22 september 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 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,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

•n omstreken

Mager
Runderpoulet

l iWJ500 gram

Runder Verse
Worst

JivJj500 gram

Magere
Riblappen

« 12.95

Mager
Rundergehakt

9.951kg

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

NOG EVEN NAZOMEREN

Geelgouden
zirkonia ringen

f 109,- p.st

Geelgouden
fantasie-

armbanden

verguld f 55,—
Schitterende

zilveren

oorhangers

met zirkonia

f 75,- p.p.

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

Voor AUTORIJLES

AADLOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

l.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Nu een grote keuze in onze nieuwe

nqj aarscollectie

EDWIN

turken
KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

Bij elke aankoop kans op een gratis rondvlucht
boven Hengelo op 31 oktober 1992.

Aktie geldig t/m zaterdag 24 oktober 1992.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

KOOPAKTIE IN HENGELO

BIJ ELKE WINKELIER KANS OP EEN

H KM WAARDEBON

Aan dit fesf/jn i's tevens een slagzinaktie verbonden.

MAAK DE VOLGENDE SLAGZIN AF:

Doe uw aankopen in Hengelo, waar

H.O.H. GEHAKT
500 gram 4.95
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.15

BOEREN LEVERWORST
100 gram 1.05

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.35

SLAGERIJ

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

Bloemen
verkoopkas

LUXE PLANTENBAKJE

2 bos TROSANJERS
Dikke bossen, 10 tak per bos

9.95

6.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

l

Bij aankoop van ƒ 35,-- of meer aan
boodschappen maakt u 5 weken lang
kans op een gratis rondvlucht boven
Hengelo en omgeving.
Per week worden er 2 personen uit-
geloot voor deze gratis rondvlucht.
Trekking op zaterdag 26 september en
zaterdag 3-10-17-24 oktober.
De rondvluchten zijn op zaterdag 31
oktober tijdens de kermis.

[ Raadhuisstraat 53 • Hengelo Gld.



Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

JOHN

Zijn doopnamen zijn:

Johannes Bernardus Albertus

Marjo, Bert en Jessi Fr<ederiks

11 september 1992,

Wiendelsweg l,
7256 KZ Keijenborg.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter

ANNEMIEK

De ouders:
Jos Wolbrink
Annelies Wolbrink-de Gier

12 september 1992.

Waarleskamp 15,
7255 WE Hengelo Gld.

Zaterdag 26 september a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
gedenken.
Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op zaterdag 3 oktober van 15.00-16.30 uur in zaal
Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg.

H. G. FOKKINK
J. E. FOKKINK-BLOEMENDAL

De Dunsborg 6,
7255 PR Hengelo Gld.

Met ingang van l oktober maak ik gebruik van de
S VUM-regeling (Stichting Vervroegd Uittreden uit
de Metaalnijverheid).
Bij deze gelegenheid kunt u mij feliciteren op
woensdag 30 september vanaf 20.00 uur in zaal

Herfkens te Baak.

J. G. VAN LANGEN

Bobbinkstraat 22,
7223 LW Baak.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, gelukwensen, bloemen en kado's,
die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk op 27
augustus j.l. en deze tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

MARTIN WEUSTENENK
KARIN WEUSTENENK-LAUCKHART

7255 CX Hengelo Gld, september 1992.
Sarinkkamp 37.

U had ons geen mooiere dag kunnen geven

Het was geweldig!
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en/of mooie

kado's.

WIM ZWEVERINK

GINA LUIMES

Maanstraat 19,
7255 BA Hengelo Gld.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke U ons hebt betoond na het overlijden van

mijn lieve man, vader en opa

HENDRIKUS SCHLEEDOORN

heeft ons diep getroffen.
Wij zijn U zeer dankbaar voor Uw 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.

FAM. SCHLEEDOORN-WEIJMAN

Hackforterweg 2,
7234 SH Wichmond.

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24

Na gedeeltelijke nieuwbouw en een jaar van

diverse werkzaamheden is ons schoolgebouw

weer in een staat waar wij, samen met de

kinderen, trots op kunnen zijn.

We willen dit graag aan u laten zien.

U bent dan ook van harte welkom op zaterdag

26 september a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur

Gymnastiekver. "ACHILLES"
start dinsdag 6 oktober a.s. met

KONDITIEGYMNASTIEK
voor heren

aanvang 20.00 uur, gym.zaal Leliestraat,
o.l.v. gediplomeerde leiding

Zie het artikel elders in de krant.

BUURTFEEST BUURTVER. BEKVELD

TONNIE TER MAAT KONING VAN BEKVELD

Op 4 en 5 sept. werd op Bekveld het jaarlijkse buurt
feest gehouden. Gelukkig werkte het weer volledig

mee en de opkomst was prima, zowel op vrijdag als
zaterdag. Vrijdagavond bezorgden het zangduo Dini
en Wim, afgewisseld door de conferencier Harm uut
Riessen voor een vrolijke avond.

Daarna was er een gezellig samenzijn met muzikale
begeleiding van Eduard ten Have. Zaterdag werd
in het bijzijn van het college van B. en W. de vlag

met het eigen embleem onthuld en gehesen. De jeugd
was dolenthousiast over het optreden van Marius
Prein. Daarna lieten de kinderen zich schminken als
turtle, poes of zeerover. Zaterdagavond wist het dans
orkest Atlantic de stemming er goed in te brengen

Bij de volksspelen vielen de volgende personen in de
prijzen:

Vogelschieten: romp T. ter Maat (koning), kop K.
Kok, linkervleugel A. Menkveld, rechtervleugel P.
Berenpas, staart R. Fokkink.

Jeugdvogelschieten: romp Jesse Bouwman (koning),
kop Gijs Korten, linkervleugel Marloes Hofenk,
rechtervleugel Judith Smeitink, staat Benno Aalde--
rink.

Schietwtedstrijd: l Gijs Korten, 2 T. Jansen, 3
Raymond Loskamp (door loting).

Grote sjoelbak: l J. te Slaa-Wassink, 2 B. Maalderink
3 Germaine Goossens.

Consumentenmand: Monique Hendriksen.

Raadspelc B. Maalderink.

Spijkerslaan junioren: l Erwin Leussmk, 2 Maarten
Wullink, 3 Leon Hofenk.

Spijkerslaan senioren: l H. Lubbers, 2 H. Wissels, 3
B. Aalderink.

Kegelboemerang: l H. Lubbers, 2 Jolanda Berenpas,
3 B. te Slaa.

Vogelknuppelen: romp Betsie Lijftogt, kop Alie
Wullink, linkervleugel Saskia Derksen, rechter-
vleugel Jolanda Wissels, staart Jannet Wentink.

Ringsteken: l E. Schouten, 2 H. Lubbers, 3 R. Meije-
rink-Ellenkamp.

Stoeendans jeugd: l Boukje Roenhorst, 2 Diede
Menkveld, 3 Susan ter Maat.
Stoelendans 40—: l T. Jansen, 2 G. Lenselink, 3 Hetty
Blom.

Stoelendans 40 + : I R . Menkveld-Flamma, 2 B. Enze
rink-Menkveld, 3 R. Pelgrum-Burghardt.

SPORTLIEFHEBBERS POOLEN IN HET GROOT

MET SCORE

Uitslagen van wedstrijden voorspellen, poolen, is een
populaire bezigheid onder sportliefhebbers. Vanaf
21 september kan er met het spel Score officieel ge-
poold worden bij 2000 Spelnetwinkeliers in ons land.

Met het spel Score kunt u vanaf dat moment, samen
met vele tienduizenden andere Nederlanders, de uit
slagen van sportwedstrijden gaan voorspellen .Dat is
niet alleen leuk, maar dan kan ook nog lucratief zijn

De prijzen kunnen oplopen tot vele duizenden gul-
dens, afhankelijk van hoeveel mensen dezelfde uit
slag hebben voorspeld. Bij het spel Score kan, op

een televisiescherm dat in de Spelnetwinkel hangt,
afgelezen worden wat de quotering is van de voor-
spelde sportuitslagen. Op die wijze kunt u nagaan
hoeveel mensen dezelfde uitslag hebben al> u. Hoe
minder collega-poolers uw voorspelling doen, des te

hoger is de quotering en dus het te winnen bedrag.

Om mee te spelen kunt u bij uw spelnetwinkelier een
spelformulier krijgen waarop u uw voorspelling kunt
invullen. U kunt dan kiezen voor maximaal vier
verschillende wedstrijden. Per formulier mag u zes
verschillende uitslagen voorspellen. Het is dus moge
lijk om voor een wedstrijd meerdere uitslagen te
voorspellen. Nadat u uw voorspelling heeft ingevuld
gaat het spelformulier in een computerterminal van
de spelnetwinkelier en worden uw voorspellingen
direct geregistreerd in de centrale computei van de
Stichting de Nationale Sporttotalisator in Den Haag
de organisator van Score.

Sportliefhebbers kunnen via deze vernieuwde inlever

methode niet alleen meespelen met Score maar ook

met de sportprijsvragen Toto, Toto-Select en Win-

nerstip. Voor de liefhebbers bestaat er tevens de

mogelijkheid om aan Lotto 6 uit 41 of aan Lotto 4/5

mee te doen. Op di
A
. moment zijn er circa 2000 sptel-

netwinkels in Nederland. Als u ook eens een kansje

wilt wagen via de computer, dan kunt u hiervoor

terecht bij de Dierenshop, Spalstraat 12 te Hengelo.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118
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INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN BESCHIKKINGEN INGEVOLGII DE HINDERWET

Volgens het collecterooster 1992 worden

de komende periode de volgende
collectes gehouden:
20 t/m 26 september - Nierstichting Ne-

derland
27 september t/m 3 oktober - Geestelijk
Gehandicapten.

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.

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 29 sep-
tember 1992, des avonds om 8 uur in de

raadszaal van het gemeentehuis.

BESTEMMINGSPLAN
KEIJENBORG 1992

I N S P R A A K .

Bestemmingsplan Keijenborg 1992. nr. 1
(Hengelosestraat 14).

Burgemeester en wethouders maken in-
gevolge artikel 4 van de Inspraak-
verordening bekend, dat van 24 septem-
ber tot en met 7 oktober 1992 tijdens

kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd.
Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het
(voor)ontwerp-bestemmingsplan Keijen-
borg 1992, nr. 1 (Hengelosestraat 14).

Gedurende genoemde termijn kunnen de
ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo Gld. een belang hebbende na-
tuurlijke- en rechtspersonen schriftelijk
inspreken op basis van de ter inzage
gelegde stukken door hun reaktie te zen-

den aan het college van burgemeester en
wethouders van Hengelo, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er
een mondelinge gedachtenwisseling
plaatsvinden met de door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Hengelo, 22 september 1992.
Burgemeester en wethouders.

EXPOSITIE |

In de hal van het gemeentehuis wordt tot
en met 1 oktober 1992 een expositie
gehouden met als onderwerp "grafiek,

wat is dat?".
Deze educatieve tentoonstelling is gratis
te bezichtigen van maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur en op afspraak
mogelijk van 13.30 tot 16.30 uur.

In deze expositie is te zien wat kunste-
naars met behulp van verschillende tech-
nieken zoal maken.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:

v.o.f. aannemersbedrijf Hendriks te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/
wijziging van een timmerwerkplaats, op het perceel Kruisbergseweg 10 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 ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 23 september 1992 tot 23 oktober 1992.
Tevens is er een aanvraag ingekomen van:

Woerts C.V., te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij en fokzeugenhouderij, op het
perceel Varsselseweg 10 te Hengelo.

De aanvraag ligt ter inzage van 23 september 1992 tot 23 oktober 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
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 23 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

zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

de heer J. J. Kok te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij, op het perceel
Lankhorsterstraat 27 te Hengelo;
positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 23 september 1992 tot 7 oktober 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.

door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 15 september 1992 onder voorschriften
vergunningen ingevolge de Hinderwet zijn verleend aan:

de heer B. Rexwinkel te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokzeugen-
en schapenhouderij, op het perceel Wolsinkweg 2 te Hengelo;

de heer B. Wenting te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning i.v.m. uitbreiding/wijziging van een tankstation
met herstelinrichting voor motorvoertuigen, op het perceel Molenenk 2 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 23 september 1992 tot 23 oktober 1992.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 23 oktober 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, 22 september 1992.

| PÜBLIKATIES WET AROB ""]
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 9 t/m15 september 1992 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden
ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan:

Bouwmaatschappij Weustenenk b.v., Wichmondseweg 55, Hengelo Gld

J.H.W. Tijdink, Pastoriestraat 34, Keijenborg

W.J.M. Booltink, Sint Janstraat 69, Keijenborg

ten behoeve van:

het bouwen van een dubbele woning aan de Middenweg te Hengelo

het uitbreiden van de woning

het veranderen van een horeca-inrichting

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

| INFORMATIE OMTRENT INVOERING VAN HET BOUWBESLUIT
2e uitgave Procedures:
1. Inleiding:

De vorige keer bent u op de hoogte gebracht van het feit dat de herziene Wonigwet voorziet in een driedeling van bouwwerken. Deze driedeling wordt
volledigheidshalve hieronder nog even opgesomd.

- Vergunningsvrije bouwwerken; - Meldingsplichtige bouwwerken; - Vergunningsplichtige bouwwerken.

In deze uitgave wordt iets verteld over de procedures en toetsingscriteria van de vergunningsvrije en meldingsplichtige bouwwerken.
2. Vergunningsvrije bouwwerken:

Zoals het woord al zegt heb je voor dit soort bouwwerken geen vergunning nodig. Sterker het voornemen om te gaan bouwen hoeft niet te worden gemeld.
Het betreffende bouwwerk hoeft niet te voldoen aan het bestemmingsplan. Tevens mag het college van b en w het bouwwerk niet toetsen aan redelijke

eisen van welstand. Het college van b en w mag alleen achteraf (dus als het bouwwerk al gereed is) toetsen aan het Bouwbesluit. Voorbeeld: Tegen
het plaatsen van een schutting opgebouwd uit "vlechtschermen" wordt van uit welstandsoogpunt gezien niet opgetreden. Als blijkt dat deze schutting
onveilig is kan het college van b en w achteraf aanschrijven om voorzieningen te treffen zodat de schutting geen gevaar meer oplevert.
3. Meldingsplichtige bouwwerken:

Voor deze categorie bouwwerken is eveneens geen bouwvergunning nodig, doch moeten vooraf gemeld worden aan het college van b en w. Let op:
Dit is geen melding in de vorm van "morgen begin ik met het plaatsen van bijv, een tuinhuisje". Neen, een melding moet voldoen aan een aantal
voorwaarden:

1e. een melding moet schriftelijk en voorzien van tekening worden gericht aan het college van b en w; 2e. het college van b en w toetst of de melding
voldoet aan: * het besluit meldingsplichtige bouwwerken; * het bestemmingsplan; * redelijke eisen van welstand; 3e. het college van b en w moet binnen
één maand (fatale termijn) na de ontvangst van de melding hun beslissing (wel of niet mogen bouwen) schriftelijk aan de melder meedelen; 4e. als het
college van b en w niet binnen één maand beslist, dan is de toestemming toch automatisch verleend (fictieve toestemming).

Wat gebeurt er als een melding niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden?

1e. het kan zijn dat de melding niet voldoet aan het besluit meldingsplichtige bouwwerken. In dat geval wordt door het college van b en w binnen een maand medegedeeld dat een bouwvergunning
moet worden aangevraagd; 2e. het kan ook zijn dat het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan dan deelt het college van b en w binnen een maand mee dat ntet mag worden gebouwd: 3e.

in sommige gevallen kan vrijstelling worden verleend op basis van het bestemmingsplan of de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dan wordt door het college van b en w binnen een maand medegedeeld
welke procedure vooraf gevolgd moet worden om toestemming te kunnen geven om te bouwen; 4e. als blijkt dat de melding in strijd is met het begrip "redelijke eisen van welstand" meldt het college
van b en w dit binnen een maand schriftelijk aan de melder. Er mag dan niet met het bouwen worden begonnen.

Als achteraf blijkt dat het bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit kan het college van b en w de melder aanschrijven tot het treffen van voorzieningen
De toestemming om te bouwen blijft drie maanden geldig. Met andere woorden binnen drie maanden moet met de bouw zijn begonnen.
Hoe moet de melding aan het college van b en w worden gedaan?

Een melding moet worden gedaan op basis van een standaardmeldingsformulier en worden gericht aan het college van b en w. Deze schriftelijke melding moet vergezeld gaan van een tekening
(in twee-voud). Deze tekening moet op schaal worden getekend en minimaal de volgende onderdelen bevatten:

* de gevels; * de plattegrond, voorzien van maatvoering; * een dwarsdoorsnede, voorzien van maatvoering; * een situatie (waar e.e.a. gebouwd gaat worden, met daarbij de opstallen en terreingrenzen
van het perceel waarop de melding betrekking heeft, alsmede van de naburige percelen een en ander ten opzichte van de openbare weg); * de getekende schaal mag niet kleiner zijn dan 1 :100,
met dien verstande dat de situatie niet kleiner wordt getekend dan 1 :1000.
4. Slot:

Wii adviseren u te allen tiide met ons contact oo te nemen om te bepalen of een bouwwerk verounningsvrij. meldingsplichtig. of vergunningsolichtig is. Dit versterkt de samenwerking tussen u als
bouwer en wii als toetser van de wettelijke voorschriften. Een goede samenwerking betekent dat dit ten goede komt van het uiteindelijke produkt en zou een hoop "narigheid" kunnen voorkomen.
De eerstvolgende keer zullen wij u op de hoogte brengen van de toetsingscriteria en procedures omtrent de Vergunningsplichtige bouwwerken.
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Grondgebiedszaken ter gemeentesecretarie.



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Kerkstraat 6

EXTRA STUNT!!!
1 grete zak AARDAPPELEN
Binten voor slechts 6.98
500 gram ZUURKOOL uit 't vat
samen met 1 ROOKWORST van
225 gram voor 3.98
Daarbij nog 1 rookworst van 80 gr
GRATIS
4 kilo COX's of ELSTAR
lekkere handappel 4.98
Uit onze RAUWKOSTBAR:

BIETENSALADE 500 gr 4.50
ZOET-ZUUR RAUWKOST

500 gr 4.50

Overheerlijke
ZUURKOOLSCHOTEL
met ananas, appel en gehakt
ovenklaar, plm. 20 min in de oven
op 250 graden

kilo 9.98
Uit de KAASHOEK:

JONG BELEGEN KAAS
heel kilo 9.98

POLDERKAAS PIKANT
Vzkilo 6.98

Zachte KAASSOORTEN, zoals
anana en gember 100 gr 2.25
Wees er snel bij op = op
TOT ZIENS

OPBRENGST KOLLEKTE KANKERBESTRIJDING

De jaarlijkse koltekte van de Nederlandse Kanker-

bestrijding-Koningin Wilhelnüna Fonds heeft in

Hengelo Gld f 15.318,30 opgebracht.

Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onder-

zoek, voorlichting en begeleiding van kankerpatiën-

ten en hun familie. De organisatoren van de kollekte

bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Speciale dank gaat uit naar de kollektanten voor hun

geheel belangeloze inzet voor dit goede doel.

CHARLES BERENDSEN VOOR DE TWEEDE KEER

SCHUTTERSKONING VAN DE DUNSBORG

Voor de zevende keer vierde De Dunsborg haar

buurtfeest.

Wethouder van Petersen verrichtte na het openings-

woord het eerste schot.

Het vogelschi'eten was dit jaar buitengewoon span-

nend. Hendrik ten Bokkel schoot de staart met een

deel van de romp, maar het laatste stuk j o bleef

hangen en draaide rond. Tot Charles Bereridsen het

laatste stuk liet vallen en opnieuw koning werd.

Mardon Jansen Werd dus opnieuw koningin. De

rechtervleugel was voar Arjen Lassche, dt linker

voor Gerda Lenderink Jan Groot Roessink schoot

de kop eraf.

Voor het eerst werden dit jaar verschillende kinder-

spelen gehouden.

Bij dte diverse volksspelen werden de prijzen als

volgt verdeeld:

klepelschieten heren: l André Leussink, 2 Henk

Beulink,

Dames: Gerda Lenderink.

Kaartschieten heren: l Jan Lenderink, 2 Ben Beulink

Dames: l Willeke Gotink, 2 Kitty Rondeel.

Bonen en erwten raden. Riek Lenderink

Boodschappenmand: Arjen Lassche.

Sjoelen: l Tonny Roelofsen en Jan Lenderink.

Het middaggedeelte werd afgesloten met een levende

stoelendans. Bij de heren won Harry Wissink en bij

de dames Gerda Lenderink en Marietje Gotink.

's Avonds werd er volop feest gevierd in de tent. Het

koningspaar was het „bruidspaar" van de avond.

Tegen middernacht ging een ieder tevreden naar huis

DAMNIEUWS

In de Ie groep gehaalde Wilma Engbers verdienste-

lijk haar Ie punt tegen D. Walgemoet.

In de 2e groep won B. Harkink met zeer sterk

positiespel van H. Zonnenberg. J. Luiten komt in die

groep op de 2e plaats door A. Hoebink te verslaan,

bedwang door gelijk te spelen.

In de 3e groep hield H. Groene veld Je Heijink in

Rest uitslagen:

A: H. Luimes-G. Wentink 2-0, H. Dijkman-G. Half-

man 0-2, W. Eijkelkamp-J. Wentink 2^-0.

B: J. Schabbink-G. Botterman 1-1.

Standen: A. l H. Luimes 4-7, 2 J. Vos 2-4

B: H. Vos 3-6, 2 J. Luiten 4-5

C: H. GroeneVeld 4-6, 2 J. Heijink 3-4.

Bakkerij Bruggink
< RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

5 KRENTEBOLLEN i
halen, 4 betalen

VLAAIEN, kersen of aardbeien
van 6.95 voor 5,95

aa NVA - SWHVM aa NVA

Snitsels
Boterhamworst
Gegrilde ham
WEER VOORRADIG

100 gr 1.60
100 gr 1.00
100 gr 2.30

eigengemaakie rookworst

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

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
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Zilveren
zirkonia hart
(excl. collier)

1III2I3
J GLAS -VERF -BEHANG

Te koop 1.10 ha snijmais

H. Nijenhuis, Lankhorster

straat 6, Wichmond,

Tel. 05754-1511

Te koop zware mais B. J.

Waenink, Regelinkstraat

13, Hengelo Gld.

J U W E L I E R O P T I C I E N

Jong gezin zoekt vrij-

staande woning met liefst

4 slaapk. en tuin of bouw-

grond, plm 500 m2 in Hen

gelo Gld. Wie kan ons hel-

pen? Tel. 05759-3232

Gevraagd huish. hulp

l morgen per 2 weken

Tel. 05753-3385

Te koop jonge hennen

tegen de Iteg. Gevraagd

slachtkonijnen, eenden en

ganzen. Goossens, Voortse

weg 6. Toldijk, 05753-1670

Te koop l ha snijmais

A. H. Bruil, Toverstraat 3

Baak, Tel. 05754-1496

Te koop wegens omstandig

heden Opel Kadett ha*ch-

back E 1.8 NV S 6, metallic

blauw, 11.000 km, b.j. 1988

G. H. Scholten, Raadhuis-

straat 3, Hengelo Gld

Tel. 05753-1561

Te koop i.v.m. verhuizing

naar kleinere woning

eiken bankstel, 3-1-1 zits

prijs f 150.— en Pelgrim

gasfornuis f 50.—

Tel. 05753-1656, na 17 uur

H.H. aardappeltelers

Uw Veld (je) machinaal

laten rooien, bel dan A.

Menkveld, Veermansweg

12, Hengelo Gld

Tel. 05753-2136

Voor de lekkerste taarten.

Juist ja. Bakkerij Kreunen

de zaak voor mensen met

smaak!

CURSUS ISMAKOGIE

Ismakogie is: een houdings- en bewegingsleer voor

ons dagelijks teven die ons helpt zo natuurlijk moge-

lijk en optimaal te bewegen.

Ismakogie kan ons helpen onze spieren, gewrichten

en wervelkolom goed te gebruiken. Klachten als

koude voeten en handen, verslapte bekkenbodem
>
-

spieren, rugklachten, verkrampte schouders en stijve

nekspieren kunnen door een methodisch opgebouwd

oefenprogramma verminderd of voorkomen worden.

Behoort u tot die benijdenswaardige groep die nog

geen problemen heeft dan kunt u met Ismakogie tot

op hoge leeftijd harmonisch en zonder klachten be-

wegen.

De lessen zijn ook geschikt voor personen die om

welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan

gymnastiek of geen sport uitoefenen, maar toch hun

spieren en gewrichten sotepel willen houden.

De lessen worden gehouden op donderdagavond van

19.00 tot 20.00 uur in verzorgingscentrum ,de Bleijke'

afd, fysiotherapie en worden gegeven door Joke

Jansen, docente Ismakogie. Voor opgave en inlich-

tingen kunt u bellen: Charlotte Verheij, 05753-3303.

VISHANDEL
„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

Wij hebben VAKANTIE
van 29 september
t.e,m. 12 oktober

13 oktober staan wij weer voor n klaar

Ver. Vrijzinnig Hervormden
Banninkstraat 9 - Hengelo Gld

Kinderen, die om wtelke redenen dan ook nog

geen zondagschool bezoeken, willen we graag

in onze groep betrekken.

Ouders, die belangstelling hebben, kunnen

bellen naar:

mevr. Wibmer, tel. 4045

voor nadere kennismaking.

Het bestuur

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

Geldig tot l oktober 1992

1 krat GROLSCH BIER
*/2 liters - 16 pullen

17.95
Woensdags gesloten

05753-1252

RESTAURATIE RAMEN ST WILLIBRORDUSKERK

TE HENGELO GLD

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat met de bouw van

dte parochiekerk van de H. Willibrordusparochie in

Hengelo Gld werd begonnen.

Het betekende een eerste stap om, na de reformatie,

weer te komen tot een zelfstandige parochie.

Tot dusver had Hengelo deel uitgemaakt van de

„parochie van den H. Johannes den Dooper te Hen-

gelo en Zelhem", waarvan de kterk in Keijenborg
stond.

In 1924 werd de kerk grondig verbouwd. Gerestau-

reerd zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Hierbij

werden o.a. de stalen ramen met blank glas ver-

vangen door ramen van natuursteen met gtekleurd

glas in lood. Dit zijn de ramen zoals nu nog in de

kerk aanwfezig zijn. Van de in totaal tien ramen ver-

tonen er acht een fbeelding vn de H. Willibrordus,

de patroonheilige van de parochie. De beide overigen

geven een afbeelding van de H. Maagd Maria en St.

Jozef. De ramen zijn niet van historische waardte,

maar volgens de deskundigen wel bijzonder wat be-

treft de kleurschakeringen.

Thans, na bijna 70 jaar, zijn de ramen aan een gron-

dige restauratite toe. Het natuursteen en het lood zijn

hoofdzakelijks als gevolg van de weersinvloeden aan-

getast. Het parochiebestuur heeft in overleg met de

bouwkundige dienst van het bisdom enkele specialis

tische bedrijven benaderd. De totale kosten van de

restauratie inclusief alle bijkomende werken, worden

geraamd op circa f 180.000,—. Een bedrag dat de

St. Willibrordusparochie niet zo maar beschikbaar

heeft. Om de gelden bijeen te krijgen is een speciale

restauratiecommissie in het leven geroepen. In de

week van 27 september tot 3 oktober zl een inzame-

lingsaktie worden gehouden. Een grote groep vrij-

willigers zal op pad gaan om alle adressen waar

parochianen wonen, te bezoeken. De commissie heeft

berekend dat bij een bijdrage van f 250.— per adres

de restauratie tot in de puntjes kan worden uitge-

voerd. Het bedrag kan in één keer betaald worden,

maar ook in 25 maandelijkse termijnen. Natuurlijk

zijn ook andere bedragen welkom. De commissie

heeft overigens goede hoop dat ieder lid van de

parochiegemeenschap naar vermogeny zal bijdragen

Op de vrijdagmiddag in de aktieweek zullen op het

pogingen om allerlie records te breken. Voor jong en

oud leuk om te doen en leuk om naar te kijken.

Met deze restauratie hoopt de WUlibrordusparochie

dat ook in de toekomst het zonlicht in de kerk blij-

vend wordt gekleurd, om bij te dragen aan de sfeer

tijdens de diensten.

Voor de restaratie is een speciale rekening geopend

bij de Rabobank in Hengelo Gld, no 1255.01.927. Het

postbanknummer van de bank is 929748.

SPEEL-O-THEEK DRIBBEL-IN BESTAAT l JAAR

Op 28 september a.s. bestaat de speeel--o-theek

Dribbel-in l jaar.

Na l jaar is deze speet-o-theek een vertrouwd beeld

geworden in de Kerkstraat te Hengelo Gld.

Gezien de uitbreiding van het assortiment groeit men

uit z'n jasje. En dus is men nog steeds op zoek naar

een grotere ruimte om zo de lange wachtlijst voor

nüeuwe leden te zien krimpen.

Voor de komende periode staan de volgende aktivi-

teiten op het programma:

22 okto. spelletjesmiddag; 2 nov. thema-avond

(them speelgoed), in nov. kollekte Jantje Beton;

Ambachtelijk slager

Jan Stapeibroek

1.

3.95

BLANKE SKiTSELS
100 gram

PLATTE RIBBEN
500 gram

MALSE RUNDERLENDE Q Ql-
500 gram 9"VV

BOTERHAMWORST
100 gram 1.15
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Ze is er weer!

De bakker

die zelf
elke dag

vefs bakt

* GEVULD SPECULAAS

Deze week 10% KORTING

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

de zaak voor mensen met smaak!

Lekker voordelig!

BABY JASJES 68 Un. M 39.50

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode
MMMtt̂ ^

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. U5753-1425

14 nov. speelgoedbeurs. In het voorjaar var 1993

bed-, box- en buggybeurs.

Met de enthousiaste vrijwilligsters wordt het komen

de jaar met vertrouwen tegemofet gezien.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week 8 tot 14 sept 1992

Dinsdag: aangifte diefstal accuschrikdraadapparaat

merk Gallagher, kleur groen met oranjekleurige bin

nenkast + witte accu. Waarde zo'n f 600.— Het ding

stond in een weiland op de hotek Varsselsestraat-

Aaltenseweg.

Op de onoverzichtelijke T-kruising Hengelosestraat-

St Janstraat vond weer een aanrijding plaats. De

bestuurder van een bromfiets over de St Janstraat

nam in dte laatste uitnodigende bocht direct voor de

kruising de binnenbocht. aVnaf de Hengelosestraat

uit de richting Hengelo kwam een personenauto.

Gelukkig alleen blikschade.

Aangifte vernieling ruit personenauto aan de Aster-

straat zondagnocht.

Woensdag: een persoon stak plotseling de Ruurlose

weg over (in de kom). De bestuurder van een per-

sonenauto kon het jongetje niet ontwijken. Hij werd

met schouderletsel naar het Slingeland ziekenhuis

vervoerd.

Vrijdag: Twee op de Ruurloseweg loslopende honden

een bouvier en een herder werden naar het asiel in

Doetinchem gebracht

Maandag: Een brand in een houtopslag van de ge-

meente Hengelo werd door de gemeentelijke brand-

weer geblust.

Gevonden: (als vermeld) twee honden, een jack,

groen-blauw, aangetroffen bij de Rabobank in

Keijenborg.

Franke

nationale collecte
20 t/m 26 september

NI6RSTICHTING
Giro 388.000
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Cursus
Computerboekhouden

ACB Accountants en Belastingadviseurs organiseert in samenwerking met
Welcom Instituut BV een cursus Computerboekhouden. Ook u kunt aan deze

cursus deelnemen.

De cursus duurt 7 weken. Gedurende deze tijd maakt u optimaal kennis met alle
facetten van het Computerboekhouden.

Tijdens de introductie-avond staan vooral de basisbeginselen van het boekhou-
den centraal. Daarna leert u hoe u een boekhouding met de computer snel en
correct kunt verwerken. Uiteraard wordt ook de nodige aandacht besteed aan
het meer algemene gebruik van de computer. Zo komen bijvoorbeeld het
kopiëren en het maken van back-ups uitgebreid aan de orde. De laatste
bijeenkomst staat vooral in het teken van de verschillende soorten computer-
uitdraaien.

De cursus gaat 5 november 1992 van start en wordt gedurende 7 donderdag-
avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur gegeven. Plaats van de
bijeenkomsten ACB Accountants en Belastingadviseurs, Hummeloseweg 14 te
Zelhem. De kosten voor de cursus Computerboekhouden bedragen ƒ 480,--.

Heeft u belangstelling voor de cursus? Vul dan onderstaande bon in. Natuurlijk
kunt u ons bellen voor een nadere toelichting tel. 08342-1540.

Ja, ik schrijf me graag in voor de cursus Computerboekhouden van ACB

Accountants en Belastingsadviseurs in Zelhem.

~l

Naam:.

Adres:

Postcode / Woonplaats:.

Telefoon:

Soort bedrijf:.

Aantal personen dat aan de cursus wil deelnemen:.

Handtekening:

U stuurt deze bon naar ACB Accountants en Belastingadviseurs, Postbus 212,
7020 AC Zelhem, t.a.v. Mevrouw H. Pelskamp.

Accountantskantoor CBTB
L

13)

Het 16e
GERRITS-LAMMERS/DVO
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

De inschrijfformulieren zijn af te halen in sporthal

"De Kamp" vanaf 23 september a.s. en moeten
voor 14 oktober a.s. ingeleverd zijn.

Belastingadviesbureau

Mr. C. 4. H. van den Brink
* Fiscale advisering

* Bedrijfsjuridische advisering
* Fiscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17
Tel. 05755-1816

7221 AE Steenderen
- Fax 05755-2614

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet, pruik of haarstukje van Geert Reintjes

voelt u zich als herboren. U kent uzelf

weer. In onze haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head.

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels zijn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de wei» Xutphen - Doetinchem

J

Zilveren
herenringen

van f 45.-

nu voor f 38,—
p.st

voor
STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip

^ Score

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.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbearljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 SEPTEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert - Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Ort, Winterswijk - Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 26 september 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 27 september 20.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 29 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!

26 - 27 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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-

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

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

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen

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 IJsselstreek)

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 jeugdtelefooa 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 als 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 ie 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)

L

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5
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SPEELKEUKEN
compleet met pannen en bestek

vanj}9r95'voor 25,-

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spahtraat 29.72SS AB Hengelo G. tel OS7S3-3828
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Te koop:

diverse soorten appels o.a.

James Grieve
Summerred
Tijdeman
Odin
Cox

Melrose
Prinses Noble

Sterappels
- Lombarts Calville

- Goudreinette
- Framboosappel

- Idared
- Luntersche Pippeling
-Bramley'sSeedking

(moesappel)

Wij hebben ook zoete appels, peren (o.a.
Conference), pruimen, kwetsen en wal-
noten.

D. CORTUMME
Voortseweg 11, Toldijk, tel. 05753-1558

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

KONDITIEGYMNASTIEK VOOR HEREN

Met ingang van 6 oktober a.s. start de gymnastiekver.
Achilles met konditiegym voor heren van 20 tot
60 jaar. Heeft u ook behoefte aan nieter beweging of
gaat u naar de wintersport, kom dan dinsdagsavonds
l uur gymnastieken.

De lessen zijn van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal
aan de Lelitestraat onder gediplomeerde leiding.

Schoenen verplicht. Kosten f 32.50 per kwartaal en de
eerste 2 lessen zijn gratis.

Inlichtingen: Nettie Besselink.voorz., tel. 1215 of Alie
Dinkelman, penn., tel. 2030.

UW NAZOMERTOCHT

Na regen komt zonneschijn, zo ook de 8e september
de uitgaansdag voor ouderen.

Het vertrek was om 8.30 uur bij „Ons Huis", De bus
was heltemaal vol met deelnemers met blijde gezich-
ten en het was zonnig weer.

Via Drempt en Doesburg ging het de autosnelweg op
richting Utrecht en Delft.

Het was een lange rit maar in Delft stond een kop
koffie met gebak klaar en dit liet het gezelschap zich
best smaken.

Hierna werd een boottocht gemaakt over de vele
oude grachten die Delft rijk is. In Delft is 1200 jaar
geleden de eerste gracht gegraven. Delft betekent dus
letterlijk gracht (delven). In 1246 kreeg Delft de
eerste stadsrechten.

De tocht ging onder vele bruggen door en passeerde
het oude stadhuisje, met nog echt geblazen venster-
glas, met 1268 raampjes. Ook de toren van de oude
kerk, helemaal scheef gezakt door het gewicht van
de grote klok, deze weegt 9000 kg en is 7 meter
breed, de grootste hangende klok van Nederland.

Hij wordt dan ook alleen maar geluid bij overlijden
van leden van het Koninklijk huis.

Het oude koopmanshuis van 1600 en de vele pak-
huizen, museum de Prinsenhof, gist- en zeepfabriek
werden bewonderd. Ook het huis van de schilder
Jan Steen werd bewonderd.

Het oudste bruggetje dateert uit 1573, met ernaast de
oude gevangenis.

Delft is een studentenstad met 15.000 studenten op
90.000 inwoners.

Via het Rijn-Schiekanaal dat de voornaamste ver-
binding vormt met Rotterdam werd terug gevaren,
waarna een heerlijk diner geserveerd werd.
's Middags werd een bezoek gebracht aan „De Porce^-
leijne Flesch". Dit was zeer cte moeite waard. Het
Delftsblauw aardewerk is wereldberoemd. Prachtig
om te zien. Tijdens een demonstratie werd uitleg
gegeven over de fabricage en over het met de hand
beschilderen van het decor. Het beschilderde aarde
werk wordt voorzien van een certificaat van echt-
heid. Voor deze kunstvorm is een speciale opleiding.

De terugweg ging via Driebergen binnendoor naar
Ameringen waar een koffie en theepauze werd iiv-
gelast Om plm. 19.00 uur kwam de Hengelose toren
weer in zicht en keerde een ieder na een zeer ge-
slaagde dag huiswaarts.


