
61e Jaargang no 40 dinsdag 29 september 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Becelinkfltraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.f. 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborff,
Velswijk (Zelhem), S teen d er en,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Magere
Speklappen

2.95

Kipfilet

500 gram 7.95
500 gram

Spare ribs Malse
O QC Bieflappen

500 gram vivv

500 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 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Gratis Helicoptervlucht
Vanaf l oktober maakt iedere klant bij
ons in de winkel kans op een gratis
helicoptervlucht boven Hengelo Gld op
zaterdag 31 oktober.

Deze aktie loopt t/m zaterdag 24 oktober.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

Profoon

Met ingang van 1 oktober a.S.
starten wij ons bedrijf in

INSTALLATIE- EN
ONTSTOPPINGSWERKEN

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - 7021 MA Velswijk

Tel. 05753-1199

•

Nieuw een smakelijke specialiteit uit Frankrijk

ELZASSER MAISBROOD
Deze week in de aanbieding, dus komt u even proeven,

want voor lekker brood en banket....juist ja

BAKKERIJ KREUNEN
tel 05753-1474 - Hengelo Gld

De zaak voor mensen met smaak

BAAK
KliRMISIIN
VE-RMAAKSCENÏRUM
VOOR DE: WIJDE
OMGEVING

Telefoontoestel
1. Luidspreker
2. Toetsenbord
3. Herhaaltoets
4. Belschakelaar
5. Mikrofoon
6. Aansluitsnoer

met stekker
7. Hoornschakelaar
8. Mute toets
9. Telefoonschakelaar

10 Ophangbeugel

29,95

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

4,5 en 6 oktober
UITGEBREID LUNAPARK

GROTE FEESTTENT
alle dagen dansen met Omega Showband
CAFÉ HERFKENS

(aanvang 14.00 uur)

alle dagen met Hanska Duo

ZOJVDAG 4 OKTOBER

GROTE OPTOCHT
• MEDEWERKING VAN VENDELIERS UIT BAAK
• UITZONDERLIJK MOOIE PRAALWAGENS

• MEDEWERKING VAN TALRIJKE BANDS

• GRATIS PARKEREN (OP AANWIJZING)

Met ingang van dit jaar bevindt zich het feestterrein
t.o. Huize Baak, hier vinden ook de volksspelen plaats.

Kamer schilderen
behangen
belettering

eiken hout immitaties
Beleefd aanbevelend.

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

Tel. 05753-1216, na 18.00 uur

Attent doet
'n leuke aktie
uit de doeken!
Het is heel gemakkelijk om bij Attent
van der Mond gratis keukendoeken te
sparen. Tegen inlevering van 40 textiel-
zegels heeft u al één blauwe, rode of
grijze keukendoek gratis.

Ook heeft u bij ons al bij ƒ 25,- aan
boodschappen een kanskaart vooreen
helicoptervlucht boven Hengelo.

Attent is tevens de winkel die ALLE
DAGEN GEOPEND IS en milieu-
vriendelijke zuivélprodukten in flessen
heeft.

NOOIT VIR... ALTIJD VERS l

v.d. Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Uideo-lnn

huur^kük
Waarschijnlijk heeft u het zo hier en daar al in
de wandelgangen gehoord, "Video Inn" gaat
verbouwen.

Wat gaat er gebeuren:
- Een grootse verbouwing (geheel nieuw

interieur)
- Meer Video en Cd kasten (om de keuze

nog groter te maken)
- Nieuw computer programma (deze is

sneller en uitgebreider)
- Een Nieuw Persoonlijk PASJE plus EEN

PRIJZENAKTIE. Wanneer u bij ons huurt dingt
u met uw klantnummer (en voor nieuwe leden
geldt dit ook) mee naar een paar fantastische
PRIJZEN, zoals een Cd speler en als hoofdprijs
een draagbare Kleuren TV. Deze actie is geldig
tot 30 november 1992. De trekking vindt plaats
op de laatste dag van deze actie.

In verband met deze verbouwing zijn wij geslo-
ten van 3 tot 10 oktober a. s.

Op 2 oktober verhuren wij al onze FILMS,
CD's en NINTENDO GAMES voor 8 DAGEN
voor de PRIJS van 1 DAG.

Vanaf 10 oktober gaat onze deur weer voor
u open en heten wij u van harte welkom in
onze vernieuwde zaak.

Dagelijks geopend van 14.00 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke
groet,

Eef en Hendrien
Beek

HUUR EN KIJK
Spalstraat 28a
Hengelo Gld.
tel. 05753-3636



RUNDER RIBLAPPEN
500 gram 8.95

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

RUNDERVINKEN

per stuk

TONGEWORST

100 gram

KATENSPEK

100 gram

1.80

1.43

1.80

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

RIETEN HENGSEL MANDJE
met 2 Kaaps viooltjes 10.95

POKON vloeibaar, 1 liter
voor al uw planten

van 9.35 voor 7.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

1 kg extra kwaliteit witte ol
blauwe DRUIVEN 2.49

20 sappige SINAASAPPELS 4.98

1 kg HARDE SPRUITEN 1.49
Uit de KAASHOEK:

1 kg BELEGEN KAAS 11.95

1 kg JONG BELEGEN
KOMIJNEKAAS 10.95

CASTELLO BLEU 100 gr 2.75

Uit onze RAUWKOSTBAR:

JIMP SLANK SALADE
500 gr 4.501

AARDAPPELSALADE
500 gr 4.50

KANT EN KLARE HUTSPOT
Ikg 9.98

De tijd is weer verzet en wij doen daar aan mee

LET OP! Vanaf vrijdag 2 oktober

sluiten wij de winkel 's avonds

om 20.00 uur
Wij hebben vernomen dat er nog veel mensen
zijn die nog niet op de hoogte zijn van onze
vernieuwde openingstijden.

De openingstijden zijn als volgt:

Maandag t.e.m. donderdag
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 20.00 uur

zaterdag
van 8.00 tot 16.00 uur, tussen de middag ge-
opend
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

M

'i

M

per stuk

CROISSANTS
v*

van 1.25 voor Q.95 ^

GEVULDE KOEKEN
per stuk van 1.45 voor 1 25 ^

£
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1904 School-en Volksfeest 1992
VARSSEL

vrijdag 2 oktober
13.30 uur:

SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd
19.15 uur: BLIJSPEL

"Beloofd is beloofd"

door toneelgroep Varssels Volkstoneel

Naafloop DANSEN

m.m.v. trio SUNSHINE

zaterdag 3 oktober
12.45 uur: inschrijving VOLKSSPELEN
13.30 uur: Opening VOLKSSPELEN

20oo uur DANSFEEST

met muziek van THE EVENING STARS

Appels klasse 1

Elstar - Cox - Goudreinet

Hand en Stoofperen vanaf 0.80

Prima aardappelen Bildstar

Natuurlijk lekkerder" "

Fruitlxxirijt Horstink
Pnnsenmaatweg 3

tel 05755-1643

b.g.g. 1243

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5
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Over deze lieve

l BABY-POP
o
tD van 40 cm wil iedereen wel

moedertje spelen!

12,95
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Najaarsverzilvering 1992
Gelegenheid tot inlevering van

vakantie- en chequebonnen
van de landbouw

op maandag 5 oktober
's avonds van 19.00-21.00 uur bij H. Bruil,

Schoolstraat 3a te Hengelo Gld.

Het bestuur
Ind. en Voedingsbond CNV

FRIKANDO 500 gr 6.95

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.30

GEK. RUNDERTONG 100 gr 2.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
REIJENBORG
Tel. 05753-1320

G€M€€NT€ HGNGGLO
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:
27 september f m 3 oktober - Geestelijk
Gehandicapten
5 t/m 10 oktober - Dierenbescherming.

l E BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

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.

| SPORT |

De praktijkgerichte korte opleidingen voor
het bestuurlijk en ondersteunend kader
van sportverenigingen zijn kortlopende
themabijeenkomsten, waarin de proble-
men en knelpunten in een sportvereniging
worden behandeld en zo mogelijk wor-
den opgelost.
De themabijeenkomsten zijn zeer ver-
schillend van onderwerp. Zo komen o.a.
bestuurskader, sponsoring, marketing,
sport en recht, blessurepreventie enz. in
het cursusprogramma voor van de
Gelderse Sport Federatie.
De bijeenkomsten worden afhankelijk van
de deelname in eigen woonplaats of di-
recte omgeving gehouden.
Interesse in de brochure, even een tele-
foontje naar de gemeente Hengelo, tel.
1541, Buro Sport, toestel 52.
De brochure wordt u vrijblijvend toege-
zonden.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat: f

zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

de heer M. Bretveld te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van een melkrundveehouderij en
varkensmesterij, op het perceel Beekstraat 14 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 30 september 1992 tot 14 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 21 september 1992 onder voorschriften
een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer R.H. Pelskamp te Hengelo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een fokzeugenhouderij
op het perceel Koningsweg 5 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 30 september 1992 tot 30 oktober 1992.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 30 oktober 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseuts; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bez> vaar 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, Postbi.s 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking da i 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, 29 september 1992.

3e uitgave Vergunningspllchtlge bouwwerken
1, Inleiding:
In de eerste uitgave hebben wij iets verteld over de herziene Woningwet met betrekking tot de driedeling van bouwwerken. Deze driedeling wordt
volledigheidshalve hieronder nog even opgesomd.
- Vergunningsvrije bouwwerken; - Meldingsplichtige bouwwerken; - Vergunningsplichtige bouwwerken
In de tweede uitgave zijn de vergunningsvrije- en meldingsplichtige bouwwerken aan de orde geweest.
In deze uitgave zullen we de procedures en toetsingscriteria van de Vergunningsplichtige bouwwerken behandelen.
2, Vergunningsplichtige bouwwerken;
Onder deze categorie vallen alle bouwwerken die niet aan te merken zijn als een vergunningsvrij of meldingsplichtig bouwwerk. Om in het bezit te komen
van een bouwvergunning moet een aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders (b en w). In de bouwverordening zijn
bepalingen opgenomen omtrent de indiening en inrichting van een bouwaanvraag. Tot zover is er niets veranderd. Aangezien de Woningwet termijnen
stelt waarbinnen een bouwvergunning moet zijn verleend is de compleetheid van een bouwaanvraag heel belangrijk geworden (ontvankelijkheid). Vanaf
1 oktober zal een ingediende bouwaanvraag zeer kritisch worden bekeken op de compleetheid. Het is dus niet meer mogelijk dat een bouwaanvraag
wordt ingediend op basis van een schetsontwerp. Evenals bij een milieuvergunning zullen wij gaan werken met een zogenoemd vooroverleg. Hierin zullen
wij aangeven welke gegevens ingediend moeten worden. Kortom de wetswijziging verplicht ons om zaken met u meer dan tot nu toe "formeel" en "strak"
af te handelen!

_ 2. t Ontvankelijkheid:
•̂••̂ ••̂ ••••••••l Als naar het oordeel van het college van b en w een bouwaanvraag onvoldoende gegevens bevat, dan zal binnen , een in de wet gestelde termijn, dit

aan de aanvrager schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens alsnog in te dienen. Gebeurd dit niet binnen de gestelde
termijnen dan is de aanvrager niet-ontvankelijk. Dit betekent dat de bouwaanvraag niet in behandeling wordt genomen.
2.2. Publikatie:
Als de bouwaanvraag in behandeling kan worden genomen (ontvankelijk) dan wordt deze bouwaanvraag gepubliceerd in "De Reclame". Dit is dus een wezenlijke verandering met de huidige
procedure.
2.3. Weigeringsgronden:
Het college van b en w moet een bouwvergunning weigeren als het bouwplan in strijd is met: * Bestemmingsplan; * Bouwbesluit; * Bouwverordening; * Welstandsadvies; * Monumentenvergunning.
2.4. Beslistermijn:

geen beslissing genomen dan mag de aanvrager beginnen met de bouwwerkzaamheden. De vergunning is dan van rechtswege verleend (fictieve vergunning). Let op: Bovengenoemde beslistermijn
kan in bepaalde gevallen worden doorbroken. Onder punt 2.5. t/m 2.7. worden drie meest voorkomende gevallen omschreven. De beslistermijn van drie maanden kan, als de bouwaanvraag hiervoor
aanleiding geeft (b.v. omvangrijk bouwwerk), met drie maanden worden verdaagd.
2.5. Bouwvergunning in relatie tot een Milieuvergunning:
In het geval dat een bouwaanvraag betrekking heeft op een inrichting die milieuvergunningsplichtig is moet het college van b en w de bouwaanvraag aanhouden tot het moment dat de milieuvergunning
is verleend. Is de milieuvergunning verleend dan heeft het college van b en w één maand de tijd om de bouwvergunning te verlenen. Bij de aanvraag om een bouwvergunning moet een afschrift
van: * de aanvraag om een milieuvergunning of; * de ontwerpbeschikking van de milieuvergunning of; * de milieuvergunning worden overlegd. Bovenstaande is dus ook een wezenlijke verandering
ten opzichte van de huidige situatie.
2.6. Bouwvergunning in relatie tot een gemeentelijk of rijks monument:
In het geval een bouwaanvraag betrekking heeft op een bouwwerk die mede vergunnmgsplichtig is in het kader van de Monumentenwet 1988 of een provinciale- of gemeentelijke
Monumentenverordening dan moet het college van b en w de bouwaanvraag aanhouden. Het college van b en w beslist binnen 14 dagen na het verlenen van de Monumentenvergunning op de
bouwaanvraag.
2.7. Bouwvergunning in relatie met wijzigingen of vrijstellingen van het bestemmingsplan:

Een beslissing op een bouwaanvraag wordt pas genomen nadat bovengenoemde procedures zijn afgerond
3. Maatregelen bij afwijking van een bouwvergunning:
Zodra er afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de verleende bouwvergunning kan het college van b en w optreden door middel van: - stilleggen van de bouwwerkzaamheden totdat
de afwijking ongedaan is gemaakt; - aanschrijven tot het treffen van voorzieningen om de afwijking alsnog ongedaan te maken.

Wij adviseren u te allen tijde met ons contact op te nemen om te bepalen of een bouwwerk vergunningsvrij. meldingsplichtig. ot v;rgunningsplichtig is. Dit versterkt de samenwerking tussen u als
bouwer en ons als toetser van de wettelijke voorschriften. Een goede samenwerking betekent dat dit ten goede komt van het uitei idelijke produkt en zou een hoop "narigheid" kunnen voorkomen.
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Grondgebiedszaken ter gemeentesecretarie.



Oproep Algemene

Vergadering van de

Rabobank te

Hengelo (Gelderland)

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A.
haar leden op tot het bijwonen van de
94e algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op dinsdag
13 oktober 1992 om 20.00 uur in
de zaal van hotel-restaurant Leemreis
Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

VERKORTE AGENDA

Opening S
Notulen vorige vergadering
Jaarrekening 1991
Verkiezing leden Bestuur en Raad van
Toezicht
Mededelingen en rondvraag.

'

;

De volledige agenda, de notulen van
de vorige vergadering alsmede de
jaarrekening 1991 liggen vanaf heden
op de kantoren van de bank voor de
leden ter inzage.

Het bestuur.

De Rabobank i»

een coöperatieve

bank. Dus een bank

met leden. Leden,

die door het deel-

nemen aan de

ledenvergadering

en het kiezen van
•
een bestuur, invloed

kunnen uitoefenen

op het beleid van

hun plaatselijke

bank. Zo is gega-

randeerd dat bi|

elk advies dat de

Rabobank geeft

het belang van de

leden en cliënten

zwaar weegt.

Maak het gezellig in huis voor de
winter begint.

Bekijk onze folder met aanbiedingen.

De nieuwe kollektie handdoeken,
badmatten enz. is ook binnen.

Bij elke aankoop kans op gratis rond-
vlucht boven Hengelo op 31 oktober.
\ktie geldig t/m zaterdag 24 oktober.

Raadhuisstraat 11-13 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA

Het is nu PLANTTIJD voor
CONIFEREN dwerg - haag en solitair

HEIDEPLANTEN

GROENBLIJVENDE PLANTEN

Diverse soorten HEESTERS in pot

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG - HOVENIERSBEDRIJF

G. J. Halfman & Zn b.v.
RONDWEG 2a - HENGELO GLD - TEL. 05753-1424

Tevens ontvangen wij dit seizoen

Amerikaanse eikels
vanaf 23 sept. t.e.m. de maand oktober

op woensdag van 17.00-18.00 uur en zaterdag van 16.00-17.00 uur

l
§
§
§

UITNODIGING
Op maandag 12 oktober a.s.

organiseert het

CDA afd. Hengelo Gld.

een openbare vergadering
met als thema

Weer samen naar school.

§

i
p: Spalstraat 40 te Hengelo Gld. v^P~K4j3/

§ ^^^^ g
vao vao vao vao vao vao vao vao vao

Spreker: dhr. J. J. W. Esmeyer,
statenlid onderwijs

Aanvang: 20.00 uur in Hotel Leemreis,

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

CURSUS ISMAKOGIE

Aanvang donderdagavond l okt.
van 19.00 tot 20.00 uur en bevat 10 lessen.

Plaats: verzorgingscentrum „de Bleijke", afd.

fysiotherapie

Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen:

CHARLOTTE VERHEIJ - Tel. 05753-3303

Grand café

presenteert
op

vrijdag 2 oktober

De herbeleving van de jaren zestig
The Beatles van de jaren negentig

SGT PEPPER
(niet van echt te onderscheiden)

Aanvang 21.00 uur (kom op tijd om teleurstellingen te voorkomen)

Op zaterdag 3 oktober verloten we l O gratis helicopter-
vluchten boven Hengelo onder de aanwezigen.

Rondvliegen boven Hengelo op zaterdag 31 oktober.

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Driehoek Kerry

BaBi Pangang

Tjap Tjoy

Gon Bao Kai
met nasi, bami of witte rijst

f25.75
Geldig t.e.m. zaterdag 10 oktober

NIET OP ZONDAG

CHINESE MUUR
Raadhuisstraat l - Hengelo Gld - 05753-3722

UW Hengelo Gld-

OUDERENMIDDAG

op woensdag 7 oktober a.s.
om 14.00 uur in "Ons Huis".

Van harte welkom vanaf 60 jaar.

Wie afgehaald wil worden kan bellen 2728.

OOK DE BOEKHANDEL HEEFT OP DE

ZATERDAGMORGEN KRANTEN TE KOOP.

Vanaf 8.30 uur verkrijgbaar:

DE TELEGRAAF - VOLKSKRANT

ALG. DAGBLAD -- TROUW

ZUTPHENS DAGBLAD - G.O.C.

GELDERLANDER

GRAAFSCHAPBODE

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter en
zusje

MARLOES MARIA

We noemen haar MARLOES

Bennie, Ans,
Anne, Peter en Maarten
Mentink-Hebben

16 september 1992
Uilenesterstraat 27
7256 KC Keijenborg

HANS PEPPELMAN
en
CARMEN SESSINK

gaan trouwen op vrijdag 9 oktober 1992 om 9.30 uur
in het gemeentehuis te Zelhem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 10.30 uur
in de Parochiekerk van St. Jan de Doper te Keijen-

borg.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30
tot 16.00 uur in zaal "De Ploeg", Burg. Rijpstra-

straat 10 te Zelhem.

Ons adres is:
Ardinckhoek 28,
7021 EZ Zelhem.

H. Willibrorduskerk • Hengelo G.

• =
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RESTAURATIE
glas-in-lood ramen
a.s. vrijdag 2 oktober

Vanaf 14.00 uur diverse aktiviteiten, record-

pogingen en voor de jeugd een enorme hoeveel-

heid LEGO

Van 16.00 tot 18.00 uur KINDERVRIJMARKT

VOOR EN IN DE KERK

U komt toch ook? WELKOM!!

Op woensdagavond 7 oktober
begint de

DAMES-GRONDGYMNASTIEK
weer in het wijkgebouw.

Opgave: FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK

JANSSEN-VAN DUKE
Kanstanjelaan 2a - Hengelo Gld - 05753-3064

TE HUUR GEVRAAGD

GROND voor teelt aardappelen
oogst 1993

H. M. LENSELINK
Hogenkampweg 44 - Hengelo Gld - 05753-1633

DE AKTIE VAN DE

heeft het zicht op het thema voor de komende

kinderboekenweek :

„LAND IN ZICHT"
Gevraagd wordt aan de kinderen eer opstel te

schrijven over de onderwerpen

x Piraten - x Zeereizen
x Land in zicht

Op 2 A4<-velletjes te schrijven, duidelijk voor-

zien van naam en adrtes en in te leveren tot

17 oktober a.s.

Voor kinderen die nog niet kunnen schrijven

is er een kleurplaat

Op 7 oktober
om 15.00 uur treedt er een clown op in de

bibliotheek aan de Storreweg 14.

Advertentie aangeboden door:

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
l.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.



Peugeot 205 accent rood (3 drs) 7-1986
Peugeot 205 junior wit (3 drs) 4-1987
Peugeot 205 GLD 1.8 wit (5 drs) 8-1987
Peugeot 205 XE 1.1 rood (3 drs) 3-1988
Peugeot 205 GE 1.1 wit (5 drs) 10-1988
Peugeot 205 XL 1.4 wit (3 drs) 2-1989
Peugeot 205 accent rood (3 drs) 7-1990

Peugeot 309 GL profil beige (5 drs) 3-1987
Peugeot 309 XR blauw (Ipg) (3 drs) 3-1987
Peugeot 309 XE score wit (3 drs) 4-1988
Peugeot 309 XR wit (3 drs) 3-1989
Peugeot 309 XL profil (3 drs) 3-1991
Peugeot 309 GTI donder grijs (3 drs) 1-1988
Peugeot 309 GRD 1.9 rood (5 drs) 4-1990

Peugeot 305 automaat blauw 1 -1986

Peugeot 405 GL 1.6 wit 2-1988
Peugeot 405 GR 1.9 antr. grijs 1-1989
Peugeot 405 GL 1.6 rood (Ipg) 4-1989
Peugeot 405 GRD 1.9 wit 3-1989
Peugeot 405 GRD 1.9 blauw 5-1989
Peugeot 405 GR 1.6 zilvergrijs 6-1989
Peugeot 405 break GLD rood 1-1991
Peugeot 405 break GLXD blauw 2-1992
Peugeot 405 break SRDT (grijs kenteken) 7-1990

Peugeot 605 SV 3.0 antr. grijs 4-1990

Renault 25 GTX (Ipg) zilvergrijs 4-1987
Citroen AX 11 RE zwart 4-1987
Opel Ascona 1.8 (Ipg) blauw 4-1988

'VfV AUTOMOBIELBEDRIJF

Stxittotrljof
Bleekstraat 14, Hengelo Gld

Tel. 05753-1947
Plakhorstweg 8, Doetinchem

Tel. 08340-32851

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.

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spatetraat 27 • Telefoon 057534036

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.

wifewveebd
drukwerk

Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 09753-3818

Belastingadviesbureau

Mr. C. 4. H. van den Brink
* Fiscale advisering
* Bedrijfsjuridische advisering
* Fiscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17 7221 AE Steenderen
Tel. 05755-1816 - 'Fax 05755-2614

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 OKTOBER

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

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

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 4 oktober 20.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 6 oktober 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks

rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

3 - 4 OKTOBER
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, Spuistraat 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
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 telefoonummerhoort u ook wanneerer in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 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, tal. 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 uuren van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K
GLAS-VERF-BEHANG

HALFMAN B.V.
boornkwekerij

tuinaanleg

hoveniersDedrljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

^»^ *r

Hotel - Café - Qe§t^irant
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

„

en strijk op die premie
van (50,-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per

man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

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 ''oor 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.

Naam:

~l

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Telefoon:

Soort bedrijf:.

Aantal personen dat aan de cursus wil deelnemen:.

Handtekening:

V \

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

L

ACCOUNTANTS EN
BELASTINGADVISEURS j

Voor «w familie- en handelsdrukwerk naar
~\ Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



M o d e s h o w
Op dinsdag 6 okt. om 20.00 uur

een flitsende najaars-wintermodeshow

in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld

De modeshow is bestemd voor
de jeugd en dames

U bent van harte welkom

Discjockey: Eric van Houte

Deelnemers modeshow:

L?
-•*

VA

m

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

Winters

FLEUR decor
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-4165

Deze week bij

bakkerij JOZEF SCHABBINK

ROZIJNENBOL
plm. 450 gram l .90

GEVULD SPECULAAS
Natuurlijk met zuivere amandelspijs

Om al vast te proeven

deze week 10% korting
BAKKERIJ

Jozef Schabbinlc
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

TE KOOP

Wax jassen

Te huur zit-slaapkamer
Tel. 05753-1733

vanaf 125.— Te koop eiken bankstel
met leren kussens en een

Bodywarmers dlepvrieskist, 300 liter

vanaf 39.- Tel. 05755-1675

bij

Goosseits Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Kinderkleding-
beurs „TRUITJE"
NAJAARS- EN WINTER-
KLEDING
Inbreng max. 20 stuks

vrijdag 9 okt. van 16.30--

19.30 uur.
Verkoop zaterdag 10 okt.
van 10.00-13.00 uur in

O.B.S. Rozegaardsweide

Hengtelo Gld

Inl.: tel. 2071

Verse noten te koop
Zaterdag 3 okt. van 9-

12 uur op Huize Zelle,

Ruurloseweg 92, Hengelo.

Gevraagd oppas aan hu s
voor 2 kinderen (l maand

en V/2 jaar) plm 7 dagen

per maand, op onregel-

matige tijden.

Tel. 08342-3875

NIEUW in onze collectie

Sportschoenen

met stalen neus

Verder verschillende
modellen

werkschoenen
met en zonder stalen neus

Laarzen
vanaf 17.50

Gevoerde laarzen
vanaf 49.95

KONINKLIJK GOUD VCOR MEVR. B. STAPELBROEK
Gevraagd lieve oppas plm. bij

40 jaar voor 2 kinderen 7 GOOSSBIIS
en l

1
/, jaar, vooi enkele

Steenderenseweg 11
uren per week. Hengelo Gld

Tel. 05753-3473 Tel. 05753-2139

VLIEG ER EENS UIT
Bij aankoop van een

BANKSTEL, SLAAPKAMER of BERG-
MEUBEL (aanbiedingen uitgezonderd)

in de periode

van 29 sept. t.e.m. 24 okt. 1992
stellen wij een

gratis rondvlucht
boven Hengelo Gld beschikbaar.

De rondvlucht is op zaterdag 31 okt. 1992.

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

KONDITIEGYMNASTIEK VOOR HEREN
Met ingang van 6 oktober a.g. start de gymnnstiekver.

Achilles met konditiegym voor heren van 20 tot

60 jaar. Heeft u ook behoefte aan meter beweging of

gaat u naar de wintersport, kom dan dinsdtgsavonds

l uur gymnastieken.

De lessen zijn van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal

aan de Leliestraat 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.

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 15 t.e.m. 21 sept. 1992
Op zondag 20 september 1992 reed een inwoner onder

invloed van alcoholhoudende drank met zijn per-

sonenauto over de Ruurloseweg. Het ademcnderzoek

wees uit: l promillte, gevolg f 800.— aan geldboete.

Onbekenden hebben vernielingen aangericht op de

begraafplaats aan de lekink.

J. G. Tabor

NIEUW: ELZASSER MAISBROOD
Terwijl rondom Hengelo Gld de maiskneuzers de

laatste perc<elen mais oogsten, introduceert bakkerij

Kreunen een nieuwe specialiteit.

Uit Frankrijk komt het Elzasser maisbrood. een

heerlijk nieuwe broodsoort.

Dit is weer een andere variatie dan het onlangs met

veel succes geïntroduceerde Mexicaanse maisbroodje

dat erg in de smaak valt

Vanaf deze week is het Elzasser maisbrood verkrijg-

baar bij bakkerij Kreunen.

TOERCLUB BAAK IN NIEUWE OUTFIT

Veelal de rust zelve, keek mevr. B. Stapelbroek toch

verwonderd, toen haar baas, in dit geval burge-

meester van Beeck Calkoen, de ambtsketen droeg op

haar afscheidsreceptie als ambtenaar van de ge-

meente Hengelo Gld.

Voor de vele jaren trouwe dienst, opgeklommen tot

chef van financiën en gemeente-ontvanger, werd

haar de nodige lof toegezwaaid door de burgemeester

en voorzitter van de personeelsver. dhr. Oosterhuis.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in dt hal van

het gemeentehuis maakte de burgemeester bekend

dat haar een koninklijke onderscheiding in goud

was toegekend.

Dat zij ondanks haar uitstekende staat van dienst

en haar behaalde graad als Mr., toch trouw bleef

aan haar stek op het gemeentehuis, tekent haar ver-

trouwen in de mensen waarmee zij samenwerkte in

al die jaren.

Haar opvolger op financiën wordt d'e heer A. Eelde-

rink, ook al geruime tijd aan deze dienst verbonden

is. D'e scheidende mevr. Stapelbroek gaat zich weer

aan een studie wijden.

Toerclub Baak ontving van de sponsors café-rest.

Herfkens te Baak en rijwielhandel Slotboorr te Hen-

gelo Gld nieuwe shirts in de bekende blauw-witte

clubkleuren.

D,
1
 leden waren zeer ingenomen met de fraaie nieuwe

shirts, aarv hen ter beschikking gesteld.

Namens het bestuur sprak voorzitter B. v.d. Pavert

zijn dank uit voor dit royale gebaar en bood mevr.

Herfkens en mevr. Slotboom een boeketje bloemen

aan als blijk van waardering .

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke
handicap

In de week van 28 september

tot en met 3 oktober jvordt de

NKGG, nationale kWlekte

voor mensen met een verstan-

delijke handicap, gehouden.

In ons land is een aantal zaken

voor deze mensen geregeld;

toch blijft er nog veel te doen.

Met uw gift realiseert de

NKGG veel projekten en

aktiviteiten die anders blijven

liggen. Denk daar óók eens

aan als straks de kollektant

l \ M ) I l I | K I KOLLEKTE
VA N 28 SI l' l I / M 3 OKT.

aan de deur komt.

Heeft u onze kollektant

gemist, maak dan een bijdrage

over op de bank- of giro-

rekening van de Stichting

NKGG.

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke handicap

GIRO 11 22 22 2, BANK 70.70.70.333
t.n.v. Stichting NKGG te Utrecht

DAMNIEUWS

DCH ging goed van start in het nieuwe seizoen in

de Oost Gelderse bondscompetitie.

Het Ie kreeg Eibergen 2 op btezoek. G. Halfman

opende de score en H. Zonnenberg die ook snel won

bracht de stand op 4-0. De broers Vos zorgden voor

een verdubbeling van dte stand 8-0. J. Heijink en J.

Heuvelink spteelden tenslotte remise. A. Hoebink en

H. Luimes verioren hun partij waardoor de eindstand

op 10-6 kwam.

Het 3e deed het eveneens goed door met 6-2 van

Winterswijk 2 te winnen. De ni'euwe teamleider L.

Koldenhof opende de score en H. Dijkman voegde er

2 punten aan toe. G. Botterman en H. Hulshof

speelden remise.

Onderlinge competitie:

groep A: W. Eijkelkamp-G. Wentink 2-0

groep B: J. Schabbink-J. Walgemoet 2-0, B. Harkink

J. Luiten 0-2

Groep C: G. Kreunen-H. Groeneveld 2^0.

Standen:

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

groep B I J . Luiten 5-7, 2 H. Vos 3-6

grotep C: l H. Groeneveld 5-6, 2 J. Heijink 3-4

AANTREKKELIJKE PREMIE OP AL HET

ONDERHOUDSBINNENSCHILDER- EN BEHANG-

WERK

De Winterschilder laat de komendte winter de fraaiste

staaltjes zien.

De erkende schilder kan veel meer dan alleen dé

kwast hanteren. Wist u dat?

Wist u ook dat een goede schilder niet alleen een

plafond kan witten, een muur behangen of een kozijn

in de lak zetten?

De schilder is een echte all-round vakman. Dat is

het thema van de nieuwe campagne voor de bekende

„Winterschilder" die het komend najaar van start

gaat.

De Winterschilder zorgt niet alleen voor perfect

schilderwerk, maar kan ook heel goed overweg met

onbekende technieken, zoals wandverfraaiing,

plafondafwerking etc.

Kortom hij beheerst alle technieken om van een ge-

woon interieur een bijzonder interieur te maken.

Wie in de wintermaanden de Winterschildt
1
" laat

komen, profiteert dubbel: de schilder heteft het dan

vaak wat rustiger en kan dus eerder langs komen.

Bovendien geeft hij een hoogst aantrekkelijke premie

van maar liefst 50 gulden per man per dag (be-

drijven 35 gulden per man per dag) op al het onder-

houdsbimnenschilderwer- en behangwerk. Mits de

opdracht minimaal 3 mandagen vergt.

Deze premieregeling geld in de perioden van 23 nov.

t.e.m. 18 dec. 1992 of van 4 jan. t.e.m. 19 maart 1993

Informeer er naar bij Regtelink's Schildersbedrijf

aan de Raadhuisstraat 40 te Hengelo Gld.

HELICOPTERVLUCHTEN BOVEN HENGELO GLD
Enkele weken geleden kon u in deze krant de namen

van zaken lezen, die medewerking verlenen aan de

helicoptervluchten boven Hengelo Gld op zaterdag

31 oktober a.s.

Aan die lijst willen we de onderstaande zaken toe-
voegen:

Garage Wassink, Banninkstraat
Motorhandel B. Hartelman, Molenenk
Installatiebedrijf Arendsen, Vordenseweg
Drogisterij „Marianne", Ruurloseweg
Woninginrichting Heijink „de Spannevogel"
Doe uw aankopen bij al de genoemde zaken er u hebt

grote kans Hengelo Gld vanuit de lucht te aan-

schouwen.

Dan nog het volgendte: er is grote vraag naar vlieg-

kaarten. Bij boekhandel Wolters en de Drievetol

zijn nog 'n beperkt aantal kaarten te koop. Wie het

eerst komt, het eerst maalt.

Begin oktober wordt u via „dte Reclame" op de

hoogte gebracht wat in het laatste weekend van

oktober allemaal op het programma staat

PR-COMMISSIE HENGELO GLD



VARSSELS SCHOOL. EN VOLKSFEEST
De gemeenschap in Varssel e.o. heeft dit jaar meer
dan anderte jaren de aandacht gericht op hel schooi-
en volksfeest. Het is voor de 88e keer feest in 'en rond
de feesttent bij de Varsselse molen, vrijdag en

zaterdag a.s.

Vrijdagmiddag hebben de kindteren van de basis-
school hun middag middels een spelencircuit en

draaimolen.

Vrijdagsavonds vindt er een primeur plaats: de
eigen toneelgroep „het Varssels Volkstoneel" treedt
met een blijspel voor het eerst voor het voetlicht.

De tittel van het stuk: Beloofd is beloofd, heeft voor
de spelers en bezoekers dan ook een dubbele beteke-

nis.

Daarna zorgt het bekende trio Sunshine voor een
gezellige en harmonieuze afsluiting van deze teerste

dag in en door eigen beneer.

Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de volks-
spelen gehoudten. Rond half twee worden door een
openingswoord van de burgemeester de volksspelen
geopend. Na het lossen van het koningsschot en de
ereschoten vangen de spelen aan met o.a. vogel-

schieten, vogelgooien, ringrijden, kegelen enz.

Gedurendte deze middagspelen loopt als ten „rode
draad" door het programma de uitdaging, wie zich
een jaar lang de slimste-sterkste jongeling mag
noemen.

Voor de kinderen is ter o.m. springkussen en zweef-
molen om zich te kunnen vermaken .
De nieuwe koning en koningin worden gtehuldigd in
de avonduren tijdens het dansfeest met muziek van
The Evening Stars.

GESLAAGD

Voor het doctoraal examen pedagogiek, specialisatie
leerstoornissen, slaagde Joke Bosman, Oude Varssel-
steweg te Hengelo Gld.

Zij volgde haar opleiding aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht.

BAAK IN KERMISSFEER

Als het zomerseizoen ten einde loopt en de meeste
kermissen reeds achter dte rug zijn, maakt Baak
zich op voor haar jaarlijkse festijn.

Baak heeft met haar kermis een naam hoog te houden
De organisatie in handen van het kermis- en oranje
comité die er al Weken van voorbereiding op heeft
zitten, heeft er alles aan gedaan om het feest op 4,
5 en 6 oktober van de nodige glans te voorzien.

Met ingang van dit jaar zijn er een aantal rigoreuze
verandteringen doorgevoerd.

Zowel het lunapark als de feesttent worden nu ge-
plaatst op een terrein t.o. Huize Baak.
Door het aantrekken van een kogtelvanger kan het
vogelschieten nu ook op het zelfde feestterrein
plaatsvinden.
In de grote feesttent is er alle dagen dansen met een
bekende showband, *erwijl in beidte café's Herfkens
en Sesink ouderwtetse stemmingsmuziek wordt ge-
gpven.
Een van de hoogtepunten van de Baakse kermis is
de jaarlijkse optocht die zondag 4 oktober wordt gte-
houden met vele mooie praalwagens. Ook diverse
muziekgezelschappen en bands nemen aan dte optocht
deel. De aanvang is 14.00 uur en om de grote stroom
toeschouwers op te vangen zijn ter extra parkeer-
plaatsen aangeltegd.
Het comité verzoekt de bezoekers de aanwijzingen

van politie en commissieleden strikt op te volgen.
Bij d'e ingangen van de route is er ook een beschrij-
ving van de optocht alsmede een kermisprogramma
verkrijgbaar. Om de organisatiekosten van de op-
tocht enigszins te dekken zal een bescheiden bijdragte
worden gevraagd.

Vanuit alle windstreken komen drommen mensen
af op de Baakse kermis.

Een iedter prettige kermis gewenst.

HENGELKAMPIOENSCHAP JUNIOREN

De Hengelose Hengelsportvereniging HHV organi-
seerde ook dit jaar een kampioenswedstrijd voor de
junioren.

20 dteelnemertjes trokken naar de Onderberkel te
Lochem, waar de vis zich behoorlijk gemakkelijk
liet verleiden om hè*, aas te pakken.

Door dte heren Aberson en Kosstede waren 2 prach-
tige prijzen toegevoegd aan het prijzenpakket, waar
na de heer G. Wentink de volgorde bekend maakte:
l Ruben Hulstij n 490 cm, 2 Ilste Bosman 391 cm,
3 Martijn Vruggink 312 cm, 4 Roy Vrielink 306 cm,
5 Joyce Wentink 306 cm.

Weer en wind hielden mij niet tegen,
toch wil ik bij mijn broertje wezen.
Met een gewicht van 6 pond, klein en gezond,
kijk ik als een wereldburger in het rond.

/

Geboren
Kimberly Dit is slechts één voorbeeld

uit de nieuwe geboorte-
Kollektie van Intercard.

DRUKKER/] WOLTERS

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

PUZZEL MEE
VOOR HET

RODE KRUIS

BEL 070-3846603

De Nederlandse Lever Darm Stichting

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

Elsje heeft een spijsverteringsziekte
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

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

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

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

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25,3620 AA Breuketen. lel. 03462-64943

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVErïïERINGSZIEKTEN

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

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

S
Q
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J
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J
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Antwoord:

Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft
een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.

Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden
beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en

epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het

Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine
Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE 7£G£/VAANVAL OP HET
ONVERWACHTE!

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 950,

• 99SO WL Pieterburen. Giro 8020. l

zeehondenc rèche p i e t e r b u ren


