
61e Jaargang no 41 dinsdag 6 oktober 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelink.straat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdag» in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bron k horst, Olburgen, Rh a,

Tuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Gepaneerde Verse
Snitzeis Kippenpoten

100 gram l i4U 1 kg

Varkens-
fricandeau

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 6.95 500 gram 7.95
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

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

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.

WIJ ZIJN VERHEUGD
dat alweer een zaak in het cen-
trum van Hengelo, zijn uitstraling
en service naar zijn klanten ver-
betert.
WIJ FELICITEREN EEF en
HENDRIEN Beek met hun nieuwe
winkelformule "HUUR EN KIJK"
en wensen hun veel succes toe.

GROOT KORMELINK
contactlenzen
l 27 Telefoon OS753 • 1771

B

D

Apotheek Hengelo Gld

Spaistraal28

7255 AC Hengelo OM

GERRITS-LAMMERS GROEP BA.

WIDE FASHION

Spalstraat 32 • Hengelo Gld

A.GROOT KORMELINK
hortogene goud & zilver

Eigenaar T van den Hul

SoaWraa 27 . Telefoon 057SM036

DE DRIEVETOL
$ped|goed en hobby

Uideo-lnn
wordt

• •i

Zaterdag 10 oktober a.s. gaat onze deur weer
voor u open en kunt u de meest recente films bij
ons komen huren.

ledere klant krijgt van ons een aardigheidje en
dingt tevens mee naar die fantastische prijzen die
wij op 30 november weggeven, zoals een CD
speler, een pocket LCD-TVen als hoofdprijs een
PORTABLE KTV.

Dit in verband met, zoals u in de kop van de
advertentie kunt zien wij van naam zijn veran-
derd.

Vanaf 10 oktober a.s. zijn wij dagelijks geopend
van 14.00 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Eet & Hendrien Beek

SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD
TEL. OS753-3636

EDAH UW GOEDKOPE KRUIDENIER
305 artikelen in prijs verlaagd o.a.

Edah koffiemelk, halfvol, soo mi van 1.59 voor l • 19

Roomboter stroopwafels van Bregje,

1 OQ8 stuks van 1.59 voor • • %^ ̂ 9

Edah kipbouillon of rundvleesbouillon,

340 ml. van 2.09 voor t • O W

SerVJ SlagrOOm, bus 250 gram van 2.99 voor fclteW

Lacs drinkyoghurt,

1aardbei of chocolademelk, 4 stuks van 2.19 voor • •

P.C.D. dOppinda'S, 250gramvanl.39voor Wl

Jardinet Z.F. doperwten, sso mi van 1.29 voor ••

Landman tuinbonen, pot720mivam.59voor l iOw

Klinkhamer
1
• •

groninger of gemberkoek, 475 gram, van 2.39 voor

Siebrand frambozen bessen of kersenwijn,

WiO W1 liter van 3.95 voor

Onze weekreclame in de ver sa roepen:
Vergeer kaas, jong belegen,

1 kilo van 11. 98 voor WiW O

vers gesneden slagersachterham,

2•

27 cm doorsnede van 7.25 voor Oi

Diepvries kabeljauwf ilet4ooaramvan5.49voor 3i49

SOO gram van 3.49 voor l •

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2000



GEPANEERDE SNITSELS
100 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

FIJNE SNIJWORST
100 gram

4.40

1.75

1.25

1.50

SLAGERIJ

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

Bloemen
verkoopkas

10 ROOSJES 3.95

Grote DRACAENA MARGINATA
pi m 1.50 m hoog

van 23.95 voor slechts 14.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

NIEUW ZEELANDSE KlWf'S
12 voor 4.98

1 kg ANDIJVIE 1.50
4 kg GOUDREINETTEN 4.9B
per kist a 12 kg 12.50
JONAGOLD per kist a 12 kg

Uit de KAASHOEK:

AMSTERDAMMER per kilo 8.98
NOORD HOLLANDER
minder zout '/i klio 7.75
VERSE ROOMBOTER

100 gram 1.59
Uit onze RAUWKOSTBAR:
Stuntaanbieding

Gekookte RODE KOOL
mei appeltjes, kant en klaar

750 gram 2.98
OOSTERSE SALADE

BOD gram 4.50

KOMKOMMER zoet/zuur
500 gram 2.98

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

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

Kinderkleding-
beurs „TRUITJE"
NAJAARS- EN WINTEB-
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

Gevraagd voor zaterdags
hulp in de tuin. Beuken-
laan 2, Hengelo Gld
Tel. 05753-2590

Haas- en ribkarbonade 500 g 5.45

Jacht worst 100 gr 1.30

Achterham 100 gr 2.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1992 worden

de komende periode de volgende

collectes gehouden:

5 t/m 10 oktober - Dierenbescherming

18 t/m 24 oktober - Unesco.

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.

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 8 oktober 1992 komt de

Monumentencommissie in vergadering

bijeen in het gemeentehuis. De vergade-
ring is openbaar en begint om 13.30 uur.

EVENEMENTEN-
KALENDER

Maand oktober:
7 - Fietstocht, org. Achilles, start 13.30

uur bij de sporthal; 10 en 11 - Wedstrijd-
dagen (marathon), org. In Stap en Draf;
11 - Vogelmarkt in "de Horst", org. Exokan.

13 - Zangersavond Heng. Gem. Koor,

zaal Langeler, 20.00 uur; 22 - Spelinstuif

gymzaal Hengelo, org. Speel-o-theek

Dribbel In, 14.00-16.00 uur; 24 - Jubileum-

concert "Looft Den Heer", sporthal "de

Kamp"; 24 en 25 - Wegraces circuit
Varsselring, org. Hamove; 28 - Herfst-

markt; 28 okt t/m 1 nov - Najaarskermis.

Opgave aktiviteiten buro Sport tel. 1541.

SPEL-EN
SPORTUITLEEN

De spel- en sportuitleen in de sporthal "de

Kamp" heeft naast de spel- en sportmaterialen

recent ook de informatie voorhanden op het

gebied van de organisatie van diverse

aktiviteiten. In de zg. "Aktiviteitenwijzers" is

een ruime keuze van praktische tips voor

recreatieve binnen- of buitensport-
mogelijkheden, spelmiddagen, bos- en natuur-

spelen, buurt-aktiviteiten enz.

De informatie over de organisatie is gratis,

indien gebruik wordt gemaakt van de spel- en

sportmaterialen wordt een kleine huur ge-

vraagd.

Voor meer informatie is geheel vrijblijvend

contact op te nemen met de sporthal, tel.
2689. Maandagen t/m vrijdagen tussen 19.00-

20.00 uur.

| GASTGEZINNEN |

De rijksuniversiteit Leiden is wederom op zoek

naar gastgezinnen in Oost-Gelderland, die
van 4 t/m 22 januari 1993 onderdak kunnen

bieden aan studenten, die een leeronderzoek

moeten uitvoeren in het kader van het

onderwijsprogramma. In Oost-Gelderland zul-
len in een 13 gemeenten een 40 studenten

hun leeronderzoek gaan doen.

Voor de gemeente Hengelo betekent het een

3-tal gastgezinnen in bovenvermelde periode.

De studenten betalen ƒ 20,-- per dag. Ook in

het weekend zullen de studenten in hun

onderzoeksgebied blijven.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u

contact opnemen met het buro Sport van de

gemeente Hengelo, tel. 1541, toestel 52.

| OUD PAPIER
OUD PAPIER KALENDER OKT. 1992

Op de volgende data kan oud papier worden

gebracht op de volgende plaatsen:

Dinsdag 6 en woensdag 7 okt. Basisschool

De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat

bij de school. Tot 18.00 uur.

Woensdag 28 okt. Ds. J.L. Pierson-school.

Het papier kan tussen 13.00 en 15.00 uur bij

de school gebracht worden.

Woensdag 28 en donderdag 29 okt.

Basisschool Rozengaardsweide. Container

parkeerplaats Leliestraat bij de school. Woens-
dag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.

Zaterdag 31 okt. Gymvereniging D.I.O. Keij-

enborg. Container op de parkeerplaats bij de

St. Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.

Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden

gebracht maandag t/m vrijdag aan

Bronkhorsterstraat 8.
Damdub Hengelo "D.C.H.". Container op par-

keerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens

openingstijden winkel Spannevogel. In winkel
naar sleutel van container vragen.

G€M€€NT€ H6NGGIO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

^SCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

H I N D E R W E T ,

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat:

bij hen een aanvraag is binnengekomen van:

Firma Hissink, te Hengelo, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een

loon- en grondverzetbedrijf, op het perceel Slotsteeg 9 te Hengelo;
Menkhorst Standbouw B.V., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een

machinale houtbewerkingsinrichting met opslagruimtes voor standmateriaal, op het perceel Veldhoekseweg 11-13 te Veldhoek.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen

Tevens is er een aanvraag ingekomen van:
N.V. Waterleidingmij Oostelijk Gelderland te Doetinchem, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m.

uitbreiding/wijziging van een drinkwaterpompstation, op het perceel Kloosterweg 7 te Hengelo.
De aanvragen, alsmede de ontwerpbeschikkingen op de aanvragen van de firma Hissink en Menkhorst Standbouw B. V., liggen ter inzage van 7 oktober

1992 tot 7 november 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 7 november schriftelijk bij ons college worden ingeoracht. 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.

door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 29 september 1992 onder voorschriften

een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer W.J.J. Berendsen te Hengelo, voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij, op het perceel Krommedijk 5 te Hengelo;

de heer H. Kelholt te Hengelo, voor het oprichten en in werking hebben van een plantenkwekerij, op het perceel Regelinklaan 1 te Hengelo.

De beschikkingen liggen ter inzage van 7 oktober 1992 tot 7 november 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 7 november 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 dai i wel het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet

binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling ges ;hillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt

niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

Hengelo, 6 oktober 1992.

ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan:

H. Maalderink, Baaksevoetpad 1, Hengelo Gld

F.C. Willemsen, Geltinkweg 1, Keijenborg

D. Teusink, van Heeckerenlaan 36, Zutphen

J.Th.H.G. Niesink, Koldeweiweg 13, Keijenborg

H. Hissink, Slotsteeg 9, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het oprichten van een werktuigenberging

het oprichten van een garage

het oprichten van een zomerhuis aan de 2e Berkendijk 8a

het vernieuwen van een dierenverblijf aan de Uilenesterstraat 16

het oprichten van een machineberging aan de Memelinkdijk 6

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, afdeling Grondgebiedszaken.

4e uitgave Het Bouwbesluit:
7. Inleiding:

In de vorige uitgaven hebben we iets verteld over de herziene Woningwet. Op basis van deze herziene Wonigwet is een Algemene Maatregel van Bestuur

(AMvB) "het Bouwbesluit" afgekondigd. In het Bouwbesluit zijn technische voorschriften opgenomen omtrent het bouwen en de staat van bouwwerken.

De indeling van het Bouwbesluit is gerelateerd aan het type bouwwerk. Hieronder volgen de typen bouwwerken: - tot bewoning bestemde gebouwen;

- niet tot bewoning bestemde gebouwen; - bouwwerken geen gebouw zijnde.

bouwwerk geen gebouw zijnde

tot bewoning bestemd gebouw

* woning < 500m2
* woning > 500 m2
* woongebouw
* woonwagens en standplaats

niet tot bewoning bestemd gebouw

algemene voorschriften +
nadere voorschriften voor:
* kantoorgebouwen
* logiesverblijven < 500 m2
* logiesverblijven > 500 m2
* logiesgebouw

Daarnaast zijn voorschriften gegeven met betrekking tot de inpassing van de EEG Richtlijn bouwprodukten, vrijstellingen en slotbepalingen.

2. Tot bewoning bestemde gebouwen:

Tot bewoning bestemde gebouwen zijn alle voor permanente bewoning bestemde gebouwen. Het gaat hierbij om woningen (bijv. bungalows;
eengezinswoningen) en woongebouwen.

3. Niet tot bewoning bestemde gebouwen:

Bij niet tot bewoning bestemde gebouwen gaat het om vele soorten gebouwen. Het Bouwbesluit kent vooralsnog twee specifieke soorten niet tot bewoning

bestemde gebouwen, te weten kantoorgebouwen en logiesverblijven- en gebouwen. Het ligt in het voornemen die specifieke soorten uit te breiden met:

- bijeenkomstgebouw; - gezondheidszorggebouw; - horecagebouw; - industrieelgebouw; - onderwijsgebouw; - sportgebouw; - stationsgebouw; -

winkelgebouw. Een pand kan dus bestaan uit meerdere soorten gebouwen. Belangrijk voor de voorschriften is de kenmerkende functie van een gebouw

of van de diverse delen van een gebouw.

Voorbeeld: Een hotel. Een groot hotel kan voor een belangrijk deel bestaan uit de functie "logiesgebouw" en kunnen andere delen van het hotel functies

hebben als horecagebouw, kantoorgebouw, winkelgebouw, sportgebouw en bijeenkomstgebouw Voor de toepassing van het Bouwbesluit maakt het

dan ook geen verschil of het een bedrijfsrestaurant betfreft bij een kantoorgebouw, een kantine bij een school of een restaurant bij een hotel. De

voorschriften voor het deel van het gebouw met een horecafunktie zijn voor alle soorten gebouwen dezelfde. Het is dan ook zaak als u met een

bouwaanvraag te maken krijgt waarbij een pand uit meer soorten gebouwen bestaat dr t u deze verschillende soorten gebouwen duidelijk OP de tekening

aangeeft. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige werkwijze.

4. Bouwwerken geen gebouw zijnde:

Hierbij moet u denken aan alle bouwwerken die niet voor mensen toegankelijk zijn. Bij\ oorbeeld: een brug, een tuinmuur, een hoogspanningsmast, een

hondehok, een antenne e.d.

5. De opbouw van een artikel uit het Bouwbesluit:

De voorschriften in het Bouwbesluit zijn geformuleerd in zogenoemde prestatie-eisen. Deze zijn gebaseerd op functionele omschrijvingen. De prestatie-

eis is een gekwantificeerde grenswaarde waarvoor een bepalingsmethode is gegeven.

:
Bouwbesluit voorschrift.

prestatie-eis

grenswaarde
+

bepalingsmethode

+
functionele

omschrijving

Hieronder geven wij een voorbeeld van een prestatie-eis in een artikel van het Bouwbesluit.
Een woning of woongebouw moet, ter beperking van warmteverlies door overdracht of geleiding, bepaald overeenkomstig NEN 1068, een thermische

isolatie-index hebben van tenminste 14.

* De functionele omschrijving in dit voorbeeld is "ter beperking van het warmteverlies door overdracht of geleiding".

* De prestatie-eis/grenswaarde in dit voorbeeld is "een woning of woongebouw moet een thermische isolatie-index hebben van ten minste 14"

* De prestatie-eis/bepalingsmethode in dit voorbeeld is "bepaald overeenkomstig NEN 1068".

Voor een aantal 'niet tot bewoning bestemde gebouwene zijn de voorschriften nog niet in vorm van prestatie-eisen geformuleerd.

6. Slot:

Voor vragen omtrent het Bouwbesluit kunt u terecht bij de afdeling Grondgebiedszaken ter gemeentesecretarie. Verder heeft het ministerie van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (V.R.O.M.) een help-desk in het leven geroepen tel.nr. 070-3262221 (Buro Persoonlijke Voorlichting).

Hier kunt u als burger ook uw vragen omtrent het Bouwbesluit kwijt.



WEEK
VAN HET BROOD

1992
Bakkerij Kreunen is goud waard, win een broodje
van goud of ƒ 2100,-- contant.

Elke dag verrassende aanbiedingen in verrukke-
lijke broodspecialiteiten

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

P.S. Voor U een leuk receptenboek]e en voor de kinderen
een magneetklikker.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

| Mager H ACHéVLEES
| 500 gram

( BRAADSAUCIJZEN
(heerlijk gekruid
l 500 gram

( Gegrild MAGER SPEK
j met kaas
i 100 gram

( TONGEWORST
l 100 gram

7.95

5.85

1.89

1.20

Bij elke aankoop kans op

gratis helicoptervlucht
# boven Hengelo en omgeving tijdens de

kermisdagen

# iedere week t/m 30 oktober a.s. geven
wij enkele vluchten weg

# de gelukkigen krijgen telefonisch bericht

GROOT KORMELINK
i brillen en contactlenzen
Hengelo G Spalstraat 27 Telefoon OS753 • 1771

A.GROOT KORMELINK
horiogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G Spalstraat 27 Teleloon 05753 4036

Niemand weet wat leven is.

alleen dat het gegeven is.

Dankbaar en blij laten wij U weten dat wij op
27-9-'92 een zoon en Marloes een broertje heeft
gekregen.

ERIK JAN

Wij noemen hem: ERIK

Paul en Lucy Limbeek

Weeninkweg 2,
7256 KX Keijenborg.
Tel. 05753-3217.

Op maandag 12 oktober zijn wij 50 jaar getrouwd.
Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op onze receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant partycentrum Langeler te Hengelo Gld.

H. VOSKAMP
H. VOSKAMP-STARINK

Asterstraat 18,
7255 XW Hengelo Gld.

Met overweldigende en hartverwarmende belang-
stelling hebt U, vrienden, kennissen en relaties ons
gesteund het verlies van mijn vrouw

ANJA

draaglijker te maken.

Ze was en is in gedachten nog steeds de drijfveer
van onze zaak.

Gesterkt door haar nagedachtenis zullen we de
werkzaamheden dan ook met nieuwe energie in de
op haar zo vertrouwde lijn voortzetten.

Marcel

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21
7255 CH Hengelo Gld.
Tel. 05753-1210
Fax 05753-1000

Leverancier van zonwering, rolluiken, raam- en gevel-

bekleding, div. kozijnen

Na een geduldig gedragen ziekte en rustig heengaan
van

CHRIS AALDERS

hebben wij heel veel troost mogen ontvangen, hetzij
via persoonlijk bezoek aan de aula of bij de crema-
tie, schriftelijke condoleance en alle goede woorden
aan ons gericht.

Grote erkentelijkheid aan de gemeentebestuurderen,
schutterijen en al die mensen welke hem tijdens zijn
leven ten dienste stonden, in het belang van de
kermissen en haar fijne gemeenschappen.
Die contacten heeft hij ten zeerste gewaardeerd.
Langs deze weg onze oprechte dank.

Namens de familie,
G. Aalders-Jansen

Worth-Rhedenseweg 62.
6961 TX Rheden.

TAPIJT
koopt U bij de vakman, die U alles

kan vertellen over kwaliteiten en
prijzen.

Dus koopt U bij de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPI JTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Bij deze willen wij een iedter die onze 40-jarige

huwelijksdag tot een onvergetelijke dag heb-

ben gemaakt, hartelijk dank zeggen.

Hetzij door kado's, bloemen en felicitati'es.

L. R. A. VERHEIJ

M. J. VERHEIJ-WINTERS

Steenderen, oktober 1992.

Kuilenburgerstraat 3.

Bedankt allemaal,

voor Uw medeleven, troostrijke woorden en

schriftelijke condoleance, na het overlijden van

ANNELIES WINKELMAN-JOLIJ

Het geeft ons vertrouwen en kracht voor de

toekomst zonder haar verder te leven.

De asbus wordt overgebracht en bijgezet op de

Gemeentelijke Begraafplaats te Hengelo Gld.

Indien U een gedachtenisprentje wilt, kunt

U ons dit kenbaar maken.

Gerard W. B. Winkelman

Anique en Raymond

Colette

lekink 7,

7255 XR Hengelo Gid.

Tel. 05753-1162

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

l WEEK VAN HET BROOD \

i Bakkerij Brugginki
* RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

5 stuks halen 4 BETALEN
M

l Eigengebakken ROGGEBROOD l
van 1.75 voor f,25 >

* Haal een puzzelformulier bij uw g
] bakker en win een broodje van ^

£ echt goud of f 2100.- contant. £
> w

3(1 MVA - «HUMV9 3KUVM 51(1 MVA

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND OKTOBER

l Itr DRIE STERREN JENEVER 19.95

l Itr OLIFANT JENEVER 19.95

l Itr BOLS VIEUX 20.45

l Itr BOOMSMA BRAMENJENEVER
16.95

l fles KINGSTON RUM bruin/wit 16.95

l Hes BALLANTINES WHISKY 27.95

l fles BALLANTINES WHISKY
12 jaar oud 54.95

l fltes LE MOUTON A CINQ PATTES ~"
Bordeaux rood 14.95

05753-1252
WOENSDAGS GESLOTEN

Zondag 11 oktober

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

ZATERDAG 10 OKTOBER

OXX BAND
nieuwe samenstelling

Aanvang 22.00 uur

WEEK
aanbieding

LU Erres droger
RSD455/09
* Uitstekende droger

met reverserende

trommel; capa-

citeit 4,5 Kg.

* Maximale droog-

tijd instelbaar

tot 120 minuten.

* Krasvast werkblad.

Erres
prijs:
849.--
Aktie-
prijs: 699:

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD l

Wij berekenen geen voorrijkosten.

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

Vlieg er eens uit!

op 31 oktober

Bij aankoop van een nieuwe fiets v.a./SOO,-

U aangeboden door.

ZWEVERINK
L/u- fif

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

PRETTIGE VLUCHT

Week van het brood 1992

Uw windmolenbakker
is goud waard

Deze week

speciale feestelijke aanbieding:

Oogstbrood 1.50

Bolletjes
6 halen, 5 betalen

Appelbrood 2.95
Zo ziet u maar weer, voor brood
en banket gaat u naar uw
windmolenbakker

Puzzel mee met uw windmolen-

bakker en win een echt broodje

Goud

Bakkerij

JLHEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753^1200

OLIEBOLLEN AXTIE

„Soli Deo Gloria"

vrijdag 9 en zaterdag 10 okt.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Per l oktober zijn wij gestart
met ons bedrijf.

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN:

x Nieuwbouw

x Verbouwing

x Onderhoud

x Service

x Rioolontstopping

Installatie- en ontstoppingsbedrijf

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - 7021 MA Velswijk



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

MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Ria Winkelman

voel je je meteen thuis.
Of je nu aan de bar zit in het

gezellige café of onstuimig meefeest in de

grote zaal (tot 300 personen).
Alles is tot in de puntjes verzorgd.

De koude en warme buffetten/ diners en
barbecue-avonden zeggen alles over de

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

maar de omstandigheden leggen de basis.
En die zijn perfektl

WINR

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

m

ENE l N K
GLAS-VERF-BEHANG

voor als er Iets te vieren valt of gewoon!

St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 05753-1267

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Old

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL
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Een lieve knuffel is dit

NIJLPAARDJE
in rood en zwart

cc
o
cc

s
in

a

o

M»

3
10 ' 1 0

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5

9,95
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Winnaars van de HKM
"TIENTJES-REGEN" aktie
van vrijdag 25 september.
Waar niet vermeld, komen genoemde personen uit

Hengelo.

P. A. Andree, Warnsveld
J. F. Bergervoet, Keijenborg
Jos Besselink, Keijenborg
A. van de Bos, Keijenborg
T. Bos
Martine Bosman
W. van den Brink
K. Cornegoor
T. Garritsen
E. van Geenhulzen, Velswijk
W. Geurtzen
G. Groot Roessink, Baak
Herbert Grootbod
J. Grootenhuys-Pelgrum

mevr. Harmsen
R. Hendriks, Keijenborg
M. W. A. Henzen-Wagenvoort,
Twello
mevr. Heytink-Teunissen, Baak
G. Hiddink, Baak
Yvonne Hoogkamp
R. Hulslijn
A. Kleinstapel, Keijenborg
Kroesen
Kroesen
Mirjam Lamers, ToldUk
A. van der Lende
H. Lenselink

E. J. Lettink
C. Leussink
Hans Lubbers
H. A. Lubbers
Kemmy Middelink
Elly Munsterman, Zelhem
J. A. Norde
H. Poets ma
H. Robbertsen, Vorden
mevr. Scandanus
W. Schimmel
(illbert Schuurman
D. Seesing, Baak
van Staalduinen
H. Stam
C. Stapelbroek
Tankink, Keijenborg
M. Veenhuis
H. Wentink
N. W leggers, Steenderen
Marcel Willemsen
Suzan Wolsink
E. Wolters, Baak
Tlmo Wonnink, Zelhem
Wullink
W. Zeevalklnk
Jorien Zweverink

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 OKTOBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries - Jeugddienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. J. v.d. Wijk Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag l O oktober 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 11 oktober 10.00 uur Eucharistieviering met zang van
het gemengd koor
Dinsdag 13 oktober 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!

10 -11 OKTOBER
dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
Via tel. 1420 wordt a automatisch doorverbonden met de dienst-
doende dierenarts.

WEEK
aanbieding

[Blomberg

Blomberg wasauto-
maatWA240
* Geheel witte, zeer

degelijke en robuuste
5 Kg machine.

* RVS trommel en kuip.
* Zeer laag water en

energieverbruik.
* Centrifuge 1050 TPM.
* 2 jaar garantie.

Blombergprijs: 1898,-- Aktieprijs:

1699.-
SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD l

electr. insta 11. bed rijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld

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

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 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 opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KI 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.

t ELKE WEEK NIEUWE,
FRISSE CONTACTLENZEN

Acuvue disposable contactlenzen
kunnen dag en nacht gedragen
worden. Reinigen of desinfecteren
is niet meer nodig. U draagt ze een
week, gooit ze dan gewoon weg en
vervangt ze door een nieuw, steriel
paar. Zo geeft Acuvue elke week

weer een fris gevoel, een perfect
draagcomfort, altijd scherp zicht en

optimale veiligheid voor uw ogen.
Kom gerust langs en test Acuvue
twee weken lang gratis op proef.

ACUVUE
ÖtAwon <4ofwtoi
O MEDICAU'BV

Als u de ingevulde coupon bij ons inlevert, nodigen wij u uit om
b j gebleken geschiktheid - de Acuvue disposable contact-

lenzen twee weken gratis te testen! f""""?

Ncam,

Voorletters:

M, V,

Leeftijd,

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

Wilt u uw eigen kleding maken?

Bel dan 05753-2370
voor knip en naailessen

Henny Harmsen
Beatrixlaan 15 - Hengelo Gld

Verkoop van

schilderijen, olieverf,
pentekeningen,

glas in lood collages,
olieverf op kruiken,

eiken hout geïmmiteerde kasten

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

Tel. 05753-1216, na 18.00 uur.
Bezichtiging na telefonische afspraak!!

Al onze prachtige
kwaliteits appels gaan

nu weg voor maar ƒ 1 .00 per kg.
Bij afname van 20 kg ƒ 2,00 korting.

Elstar - Cox - Jonagold -
Goudreinet - Golden Delicious

Verder zoete appels - Hand en
Stoofperen - Aardappelen

Deze aktie is geldig van 1 okt. tot
31 dec. '92.

Fruitlxxirijl Horstink
Pnnsenmaatweg 3
tel 05755 1643
bgg 1243

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

WEEK
aanbieding

Erres tafelmodel
vrieskastRSV130

Uitstekende vrieskast
met een totale inhoud
van 130 liter. Voorzien
van drie draadmanden
en apart Invriesvak,
invrlesschakelaar,
drie signaalalmpjes
en dooiwaterafvoer.

Erresprijs: 765,-

Onze
Aktie-
prijs: 699

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

Wij berekenen geen voorrijkosten.

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

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.



Voor ons
part vliegt U
de lucht in!
Want met de Week van het brood

starten wij met een aktie voor
gratis helicoptervluchten op

zaterdag 31 oktober,
ledere klant kan gratis meedoen.

Dus vliegensvlug naar

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

De zaak voor mensen met smaak

BODE KRUIS HENGELO GLD

BLOEDPLASMA-AVOND
dinsdag 27 oktober 1992

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Denkt u aan de

modeshow
hedenavond 6 oktober
in zaal Langeler te Hengelo Gld,
aanvang 20.00 uur

Schröder
bij de kerk

Café-rest.-zaal „de Engel"
STEENDEREN - TEL. 05755-1203

Vanaf 13 oktober
zijn er elke tweede dinsdag van de maand

klaverjaswedstrijden
met ieuke prijzen.

Aanvang 20.00 uur

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Woensdag 7 oktober zijn we weter van 19.00 tot 20.30
uur op „ae BieijKe" met onze maandelijkse schrijf-
avond.

De voorbeeldbrieven liggen klaar en u kunt ze zo
overscnrijven.

Wij zorgen voor koffie of thee en informatie over
Amnesiy ais u dat wenst.
Woensaag wordt er geschreven voor een eerlijk pro-
ces inzaKe een bescnuioiging van een vermoeaeajk
onscnuiaige 3/-jarige man Uit Turkije, van roof-
moord.

Voor een eerlijk onderzoek over zware martelingen
bij een gevangene m Egypte en aat er waarborgen
woraen ingevoerd om gedetineerden tegen marte-
lingen te beschermen.
En er wordt geschreven voor 'n gewetensgevangene
UIL Zuid Korea.
Zij hebben uw handschrift hard nodig.
Mocht u verhinderd zijn dan kunt u op vrijdag 9
oktober bij de 3e wereldwinkelkraam op de markt
de voorbeeldbrieven ophalen.
Of indien u woensdags altijd verhinderd bent, kunt
zich opgeven als thuisschrijver. Tel. 05753-1751.

HAIYIOVE ORGANISEERT LAATSTE WEGRACE
VAN 1992

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober a.s. organiseert
Hamove op circuit „Varssel-Ring" te Hengelo Gld
de laatste wegrace van 1992.
Een verzoek hiertoe werd Hamove door de KNMV ge
daan, daar er dit jaar 'n aantal wedstrijden was weg
gevallen en er zodoende weinig startgelegenheid
overbleef.
Na de zaak eerst grondig onderzocht te hebben, kon
Hamove aan dit verzotek voldoen.
De training is gepland op zaterdag 24 okt. vanaf 9.00
uur, terwijl op zondag 25 okt. de wedstrijden om
10.00 uur beginnen.
Deze wedstrijden zijn een soort generale repetitie
voor de Int. wegraces + N.K. die voor 24 en 25 april
1993 op de kalender staan.
Alle voorbereidingen lopen al ten vele afspraken wor
den gemaakt om alles in goede banen te leiden.
Wij adviseren U, zoals onze omroeper Jan de Rooy
altijd zegt, deze datum met stip in uw agenda te
noteren,

QK3OOOOOOOOOOOOOOC»

WONINGRUIL
Uitstekende nieuwbouw-
woning in Hengelo Gld,
een tussenwoning van drie
slag, voorzien van CV,
dubbelglas. muur-vloer—
dakisolatie. Indeling:
entree, toilet, ruime woon
kamer, open keuken, kel-
derkast en ruime berging.
Verd. overloop: 3 slaap-
kamers, badkame" met
toilet en ligbad. Vaste trap
naar 2e verd. met moge-
lijkheid tot 4e slaapk,/
hobbykamer. Gevraagd
woning in buitengebied
rand dorp gem. Hengelo.
Brieven onder no 41
bureau de Reclame

HALFMAN B.V.
boomkwekerl]

tuinaanleg
hoveniersbearljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Te koop jonge hennen
tegen de leg. Gevraagd
slachtkonijnen, eenden en
ganzen. Goossens, Voortse
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Te koop VERSE NOTEN
Zaterdag 10 oktober van
9-12 uur op Huize Zelle
Ruurloseweg 92, Hengelo

Te koop haagconiferen. „_
Tel. 2082, na 18.0C uur

Nu weer voorradig
oogstbrood in de week van
het brood bij bakkerij
Kreunen

Te koop gasfornuis en af-
zuigkap, beiden merk Pel
grim. In zeer goedte staat.
Tel. 05753-1689

Jonge vrouw zoekt huish.
werk voor 2 a 3 halve
dagen per week. Brieven
onder no 41 L, bureau
de Reclame

Hallo-hallo. Denk aan
bazar-rommelmarkt in het
„Achterhuus" Geref. Kerk
te Vorden op zaterdag 10
oktober van 10 tot 16 uur

Gevraagd hulp in de huis
houding voor l a 2 mor-
gens per week. Zelfst.
kunnende werken. Brieven
onder no. 41 P bureau de
Reclame

Te koop mooie haagconi-
feren (blauw), l m hoog
ƒ 3,50. H. Sesink, Timp-
weg 3, Steenderen
Tel. 05755-2098.

OPENING HOOFDKANTOOR QERRÏTS-LAMMERS GROEP BV
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6e jaargang nr 36 - week van 22-28 september 1992

Dinsdag: Gegaan naar perceel aan de Oude Varssel-
seweg alwaar vermoedelijk in de nacht van zondag
op maandag was ingebroken. De serredeur werd ge-
forceerd. Er werd DM 200,— ontvreemd.
Woensdag: Een winkeldiefstal aan de Ruurloseweg.
Op de Ruurloseweg stak een kind plotseling de weg
over. Een automobiliste kon hem niet ontwijken. De
jongen had een hersenschudding en armletsel.
Donderdag: Op de Zonnestraat op een kruising bij
het "hofje" een aanrijding. Een bestuurder van een
bromfiets nam de binnenbocht en verleende geen
voorrang aan de van rechts komende personenauto.
Aangifte diefstal van ƒ 25,— uit de portemonnaie
die in een broekzak zat De broek hing in een kleed-
ruimte van het PAX onderkomen.
Vrijdag: Er circuleren in Hengelo dreigende ketting-
brieven waarin ziekte en dood wordt voorspeld in-
dien men niet aan voorwaarden voldoet. Wij ver-
zoeken de schrijver vriendelijk deze onsmakelijke
gang van zaken te staken.
Op de Vordenseweg voor de T-kruising met de Me-
melinkdijk vond een aanrijding plaats. Een autobe-
stuurder wilde vanaf Vorden linksaf de Memelink-
dijk in. De achteropkomende automobilist remde.
Daarachter reed bestuurder 3 die te laat op het rem-
pedaal trapte waardoor de voertuigen tegen elkaar
aanschoven.

Aan de Kruisbergseweg een damesfiets, merk onbe-
kend met rood, wit, zwart, gele vlekken en groen
cijferslot aangetroffen, (postcode niet leesbaar)
Aan de Westerstraat een groene Gazelle damesfiets
met postcode aangetroffen. Het slot was verbroken.
Fiets is vanwege postcode terug bij eigenaar.
Zondag: Op de Ruurloseweg bij de Scharfdijk stak
omstreeks 02.00 uur een ree de weg over. Een auto-
mobilist kon de ree niet ontwijken. De voorzijde
van de personenauto werd beschadigd.
Maandag: Weer een klacht ontvangen terzake over-
last discobus bij de VEZO.
Een Hengeloer deed aangifte van diefstal uit een
weiland van zijn groene schrikdraadapparaat "Zaun-
konig" aan de Everhardinkweg onder Zelhem.
Op de hoek Kerkstraat-Raadhuisstraat een aanrij-
ding. Bestuurster, komende vanuit de richting Ban-
ninkstraat, nam op de Raadhuisstraat de bocht naar
rechts, de Kerkstraat in, te ruim. Haar auto raakte
de linkerachterzijde van de tegemoetkomende per-
sonenauto.
Gevonden: Een hond, herder reu oudje. Een etui met
leesbril. Een fietssleutel met bruin lederen hanger.
Een portemonnaie roodbruin knipmodel.

Franke.

HENGELO MAAKT ZICH OP VOOR SAMEN-
GESTELDE MENWEDSTRIJDEN

Ook dit jaar zal er door de vereniging van het aan*-
gespannen paard In stap en draf te Hengelo Gld een
samengesteld^ menwedstrijd worden georganiseerd
op het terrein „de Hietmaat".
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten:
dressuur, vaardigheid en natuurlijk de marathon.
Inmiddels hebben zich 65 aanspanningen aangemeld
waaronder enkel- ten tweespannen, tandems en vier-
spannen.
Op zaterdag 10 oktober zal de dressuur beginnen om
9.30 uur en de vaardigheid om 10.30 uur; op die dag
omstreeks 16.00 uur zal ook het marathontraject
kunnen worden verkend.
Op zondag 11 oktober zal om 8.00 uur het startschot
vallen voor de marathon welke een lengte heeft van
ongeveer 14 km voor de klasse B en L en ongeveer
18 km voor de klassen M en Z.
In het laats+e draf traject zijn de hindernissen op-
genomen. Alle hindernissen bevinden zich op het ter
rein „de Hietmaat".
De organisatie van In stap en draf denkt dan ook
dat veel paardelief hebbers op zaterdag 10 en zondag
11 oktober a.s. mee zullen genieten van dit evene-
ment op het terrein „de Hietmaat" in Hengelo Gld.

Sinds augustus j.l. is het nieuwe hoofdkantoor van
de Gerrits-Lammers Groep B.V. gehuisvest aan de
Spalstraat 31 te Hengelo Gld. Een goed moment om
even stil te staan bij de ontwikkelingen di'c het be-
drijf sinds de start in 1953 heeft doorgemaakt.
Oprichter van het bedrijf is mr. Gerrit Gerrits. In
1953 startte hij als zelfstandig ondernemer met assu-
rantie bemiddeling. Kort daarna vergezelde zijn
broer Piet Gerrits hem bij de verdere opbouw van het
jonge bedrijf. Aanvankelijk vanuit een achterkamer-
tje, later in een wat ruimer kantoortje in de achter-
tuin. De vijftiger en zestiger jaren kenmerkten zich
door een voortvarende groei van onze economie. De
welvaart steeg en daarmee ook de vraag naar wo-
ningen. Dat bracht Gerrit Gerrits ertoe om zich te
bekwamen tot makelaar in onroerend goed.
In 1963 werd de dienstverlening verder uitgebreid
met een agentschap van de NMS, de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.
Een vooruitstrevende ontwikkeling die tegenwoordig
nog steeds z'n vruchten afwerpt als het gaat om
financiële dienstverlening.
In het begin van de jaren zeventig werd met de
komst van de heer Lammers de basis gelegd voor
wat nu de Gerrits-Lammers Groep heet. De heer
Lammers had tot dan toe z'n sporen verdiend bij
een grote landelijke verzekeringsmaatschappij en
bracht zodoende de nodige kennis mee op het ge-
bied van levensverzekeringen. Mede door zijn er-
varing op het gebied van de makelaardij resulteerde
zijn komst in een solide basis om verder te groeien
naar een toonaangevend kantoor op het gebied van
verzekeringen en makelaardij o.g.
Daarmete is tevens de verhuizing in 1974 naar Spal-
straat 26 verklaard.

Uitbreiding van de personele bezetting betekende
meer mogelijkheden voor een actievere benadering
van de markt. Vanaf dat moment groeide het bedrijf
gestaag. In de Boliestraat te Doetinchem, centraal
gelegen in het centrum, werd een tweede kantoor
van Gerrits-Lammers Groep b.v. geopend. In 1988
volgde makelaars- en assurantiekantoor Kolstee in
Winterswijk en in 1990 een tweetal agentschappen
in Didam (van Mierlo) en Silvolde (Koenders). In
1991 werd makelaardij Uffing-Bosman B.V. in Zeve-
naar en Duiven aan de groep toegevoegd en begin
1992 assurantiekantoor Medex B.V. ook in Zevenaar.
Vanuit deze vestigingen wordt een brede financiële
dienstverlening geboden:
- Mede dankzij volmachten van een vijftal grote

verzekeringsmaatschappijen kan voor iedere klant
een verzekering op maat geboden worden, zowel
voor particulieren als bedrijven.
- Ook bij advisering op het gebied van kredieten

financieringen en hypotheken krijgt de klant te
maken met een onafhankelijke adviseur.
- Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend

goed voor de bedrij f s-, agrarische en particuliere
sector.
Intussen kent de Gerrits-Lammers Groep acht vesti-
gingen waar 45 personeelsleden werkzaam zijn. De
voortvarende groei maakte de behoefte aan een
representatief en ruimer hoofdkantoor steeds groter.
In 1989 werd een bestaand pand aan de Spalstraat
31 aangekocht en vervolgens verbouwd tot kantoor-
ruimte. Ruim, sfeervol en functioneel, dat zijn de
kenmerken van ons nieuwe onderkomen. Een ver-
betering die ook dte kwaliteit van de dienstverlening
ten goede komt.

PAX 10NDER ANDERE „VLAG"

Na vijf jaar sponsorschap heeft Nissan Jos Herwers
het besluit genomen om het hoofdsponsorschap van
PAX l uit Hengelo Gld te stoppen.
Al geruime tijd geleden aangekondigd, kreeg het be-
stuur der vereniging de tijd op zoek te gaan naar een
andere gegadigde voor het sponsorschap.
Het snelgroeiende bedrijf GOMA metaalwarenfabriek

uit Hengelo Gld bleek bereid de opengevallen plaats
in te nemen.
Vanaf heden siert nu de naam GOMA de outfit van
PAX 1.

Onlangs voor de aanvang van een thuiswedstrijd
vond de officiële overdracht plaats.

DAMNIEUWS

Zo goed als het de Ie ronde met het Ie en 3e ging,
zo slecht ging het met het 2e en 4e. Geen van
beide kregen een wedstrijdpunt mee tegen resp.
Doetinchem 3 en Varsseveld 2. Bij het 2e wist H.
Dijkman als invaller het Ie punt te behalen, maar
B. Harkink, J, Luiten en W. Eijkelkamp kwamen
ondanks voordelige standen ook niet verder dan l
punt. G. Kreunen en H. Gröeneveld verloren.
B. Goorman ging al heel snel in de fout bij het 4e
en verloor. J. Schabbink probeerde gelijk te maken
met l schijf voordeel maar het lukte hem niet.
Teamleider J. Wentink wist nog l punt uit het vuur
te slepen aan bord l, terwijl hij lang achter had ge-
staan. E. Berendsen verloor ook, eindstand 2-6.
Onderlinge competitie: J. Vos-G. Halfman 1-1, A.
Hoebink-H. Zonnenberg 2-0, H. Vos-G. Botterman
2-0, L. Koldenhof-J. Heuvelink 0-2, J. Heijink-A.
Versteege 2-0, G. Wentink-J. Walgemoet 2-0.
Standen: groep A: l H. Luimes 4-7, 2 J. Vos 3-5
groep B: l H. Vos 4-8, 2 J. Luiten 5-7
groep C: l J. Heijink 4-6, 2 H. Gröeneveld 5-6

OPBRENGST KOLLEKTE NIERSTICHTING

De kollekte voor de Niersüchting heeft in Hengelo
Gld ƒ 11.155,30 opgebracht.

Veel dank gaat uit naar gevers en kollfektanten.

MEDEDELINGEN VAN DE PR-COMMISSIE
HENGELO GLD

In een speciale editie wordt het programma van de
naderende paarden-warenmarkt geplaatst, alsmede
van de najaarskermis.
Aan de gratis helivluchten doen nog de volgende
zaken mee:
Groot Kormelink Optiek
van den Hul Horlogerie
Volgende week worden alle deelnemers nog eens
vermeld.
Kaarten voor de helivluchten zijn vanaf heden alleen
nog verkrijgbaar op reductiebonnen bij de Dritevetol
en boekhandel Wolters.
Zondag l nov. is er een vrijmarkt
Op deze markt mogen een beperkt aantal kinderen
hun spullen ten verkoop aanbieden, (gratis).
Opgave bij Schröder mode (bij de kerk), tel. 1232

MAJORETTES EMM IN DE PRIJZEN

De deelname van de Hengelose Ma j ore tte vereniging
aan het schuttersconcours te Keijenborg is succes-
vol geweest.
In de categorie marswedstrijden werd een Ie prijs
behaald.
De hoof dma j ore tte Angela Zwiep, verdiende met
haar optreden ook een Ie prijs.



Onze herfstpuzzel met spreuk

Nadat u het grote diagram hebt opgelost, kunt u de spreuk onder de puzzel
vinden, door de gevraagde letters uit het grote diagram over te brengen
naar het kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 schittering; 8 haar-
verzorgster; 16 lichtpunt; 17 suikergoed;
21 bisschopsmuts; 24 pas; 27 bidt!; 28
Verenigde Oostind. Comp.; 29 jongens-
naam; 31 grappenmaker; 32 legerlei-
ding; 34 kers; 35 jongensnaam; 37 bijb.
figuur; 38 taf elf Ie s; 39 edelen; 40 voorz.;
42 kansspel; 44 pi. op Ameland; 46
vacht; 47 nestel met malie; 49 gevuld;
50 verfbordje; 52 militair; 54 zangstem;
55 pers. vnw.; 57 duivel; 59 oosterleng-
te; 60 elektr. geladen deeltje; 62 cent;
63 kever; 65 duivenhok; 68 hevig; 70
boom; 72 bez. vnw.; 74 sprookjesfig.; 77
onderdompeling; 79 zoen; 81 zintuig; 83
vrl. vogel; 84 mop; 85 familielid; 87 ex
professo; 89 sportterm; 91 plaaggeest;
92 klein broodje; 93 kleine ruimte; 94
aanw. vnw.; 95 water in N.-Brabant; 96
afgestoken stuk gras; 97 dominee; 99
schr. overhoring; 100 bril slang; 101
hetzelfde; 102 pers. vnw.; 104 vervoers-
onderneming; 105 wintervoertuig; 107
streep; 109 telw.; 112 kledingstuk; 114
zangnoot; 115 inh. maat; 116 bloem;
118 aardkleur; 119 jongensnaam; 120
ondernemingsraad; 121 langspeelplaat;
123 topnummer; 124 uitroep; 125 woon-
boot; 126 nog eens; 128 mangaan; 129
als onder; 131 pi. in Duitsland; 133 pi.
op de Velu we; 135 plukje haar; 136
familielid; 137 bevestiging; 139 voordat;
141 waterbewoner; 142 h/oor; 145 getij;
147 waagstuk; 148 beteuterd; 150 vo-
gel; 151 deel van een fiets; 154 schoei-
sel; 155 voegw.; 156 voorz.; 157 dyne;
159 bijbeldeel; 160 leeg; 163 Eng. titel;
166 strafwerktuig; 170 negenoog; 173
hoofddeksel; 174 uiting van afkeer; 175
voerbak; 177 echt; 178 naschrift; 180
verharde huid; 182 pers. vnw.; 183 pers.
vnw.; 184 zangstuk; 186 besef; 188
gebouw; 190 maanstand; 191 vr. munt;
194 omgang; 197 drank; 199 lekkernij;
202 wintervoertuig; 205 lofdicht; 206
amandel brood; 210 gesloten; 211 haak;
213 roofdier; 214 prijsverhoging; 215
boete; 216 driekroon; 217 Arab. titel;
218 behoeftig; 220 wagen; 222 knaag-
dier; 223 Binnen), veiligheidsdienst; 225
weg; 226 godvruchtig; 228 ontkennen;
229 ziekte; 231 ijlen; 232 vorm.

VERTIKAAL: 2 maanstand; 3 Int. Ar-
beidsinspectie; 4 vis; 5 spelbaan; 6
boom; 7 pi. op de Veluwe; 9 voor de
middag; 10 wee; 11 opgetaste hoop; 12
voorz.; 13 daar; 14 bijb. figuur; 15
hoofddeksel; 17 vis; 18 puntoog; 19
akelig; 20 bijb. figuur; 22 brugboog; 23
vlakdruk; 25 lor; 26 schil; 28 van alle
gemakken; 30 oude lap; 32 vruchtenat;
33 vis; 36 luchtmacht vrouwenafd.; 37
haarddeel; 40 proef; 41 voorz.; 43 niets;
44 achter; 45 teken; 47 familielid; 48
rijksgrond; 50 meervoud; 51 tegenover;
53 motorrace; 54 vis; 56 taxus; 57 teug;
58 luizeet; 59 in orde; 61 voorz.; 62
civiel Ingenieur; 64 riv. in Rusland; 66
pers. vnw.; 67 strik; 69 omroepver.; 71

voorz.; 72 portaal; 73 klein kind; 75
bergplaats; 76 familie; 78 lidw.; 80 aan-
sporing; 82 dwarshout; 83 uitroep; 84
dieregeluid; 85 onzes inziens; 86 edel
dier; 88 vaatwerk; 90 tijdelijk; 94 noot;
95 Turkse titel; 98 kortingskaart; 99
koekje; 103 haast; 104 de onbekende;
106 bijt; 108 lekkernij; 110 oude maat;
11 vr. vnw.; 112 gulhartig; 113 vr. munt;
116 deel van de mond; 117 muntstuk;
120 boom; 122 voor; 127 veerkracht;
130 voor; 132 etenbereider; 134 Euro-
peaan; 136 broodsoort; 138 indien; 140
dik; 141 gevuld; 143 medicijn; 144 af-
zonderlijke stand; 146 betoverende
invloed; 147 voldoende; 149 plotselinge
angst; 140 omroepvereniging; 152 wa-
terstand; 153 ten bedrage van; 156
rund; 158 niet parkeren; 160 soort on-
derwijs; 161 riv. in Duitsland; 162 roede;
163 bevel; 164 titel; 165 zeehond; 166
vogel; 167 onder andere; 168 grond om
boerderij; 168 deel van een schip; 171
strook; 172 inh. maat; 173 pers. vnw.;
174 belastingbandje; 176 spook; 177
dartel; 179 donderaal; 181 verlichting;
182 windrichting; 185 dat is; 187 weige-
ring; 189 briefaanhef; 192 een zekere;
193 start; 195 militair; 196 bijb. figuur;
198 dwingeland; 200 water in Friesland;
201 vruchtje; 203 kleefstof; 204 lof; 206
tam; 207 malle; 208 naarling; 209 voch-
tig; 211 diep water; 212 vogel; 218 vlak-
temaat; 219 insekteneter; 221 onder-
richt; 223 Bruto-registerton; 224 God;
226 Ver. Naties; 227 pers. vnw.; 229
bevel; 230 bijvoorbeeld.

WEER SAMEN NAAR SCHOOL

De CDA-afdeling Hengelo organiseert op maandag
12 oktober a.s. in het kader Politiek dicht bij de
mensen, een openbare vergadering.
Als thema is gekozen: Weer samen naar school.
Weer samen naar school houdt in, dat de basisschool
in de toekomst intensief gaat samenwerken met een
school voor speciaal onderwijs.
Kinderen met leer- of gedragsproblemen krijgen
zorg op maat op hun eigen basisschool.
Dit thema is momenteel een van de bezuinigings-
maatregelen binnen het basisonderwijs die velen
van ons direct of indirect aangaan.
Immers, hoe worden leerlingen met een leer- en/of
gedragsstoornis op een verantwoorde manier binnen
het reguliere basisonderwijs opgevangen.
Waarom hebben pogingen in het verleden om zoveel
mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonder-
wijs te handhaven gefaald? (Zorgbreedteprojecten,
nascholingscursussen, vernieuwingsprojecten e.d.).
Wat houdt de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
concreet in voor zowel ouders als leerlingen?
Dhr. J. J. W. Esmeijer (statenlid onderwijs) zal op
deze avond een visie over deze problematiek geven
en eventuele vragen trachten te beantwoorden.
De avond wordt gehouden in zaal Letemreis, Spal-
straat 40 te Hengelo Gld en begint om 20.00 uur.

STICHTING WELZIJN OUDEREN STEENDEREN
De Stichting Welzijn Ouderen Steenderen organi-
seert samen met de SWO Hummelo en Keppel een
kookcursus voor mannen. Bij voldoende deelname
kan de cursus half oktober beginnen.
Deze cursus bestaat uit vijf lessen, kan met nog eens
vijf lessen worden verlengd en wordt gegeven in een
huishoudschool in Doetinchem op dinsdagmiddag
van 15.00 tot 17.30 uur.
Voor meer informatie en opgave (tot 9 oktober)
kunt u terecht bij T. Oostland, tel. 05755-1735.

SPEEL-O-THEEK DRIBBEL IN ORGANISEERT
EEN SPELLETJESMIDDAG

In de herfstvakantie op donderdag 22 oktober orga-
niseert de speel-o-theek Dribbel in een spelletjes-
middag. Alle kinderen van groep l t.e.m. 4 krijgen
een uitnodiging. Deze middag wordt gehouden van
2 tot 4 uur in de gymzaal aan de Leliestraat te
Hengelo Gld.
Opgavestrookjes kunnen ingeleverd worden bij de
speel-o-theek aan de Kerkstraat 15, Hengelo Gld.
Het belooft een gezellige middag te worden, na
afloop krijgen alle kinderen een kleine herinnering.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE

Voor de 14e keer organiseert kledingbeurs Truitje
een kinderkledingbeurs.
Deze keer gaat het om najaars- en winterkleding.
Er mogen maximaal 20 kledingstukken ingebracht
worden. De inbreng is op vrijdag 9 okt. van 16.30 tot
19.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag
10 okt. tussen 10.00 en 13.00 uur.
De plaats van handeling is OBS Rozengaardsweide
aan de Rozenstraat te Hengelo Gld.
Inlichtingen over deze beurs kunt u krijgen bij
Gerke Mantel, 05753-2071.

VOLKSDANSGROEP NVEV

De volksdansgroep te Hengelo Gld, die thans tien
jaar bestaat, is een aktiviteiteit die is ontstaan uit
de NVEV.
Wilt u lichamelijk en geestelijk fit blijven, wordt
dan lid van deze volksdansgroep.
Er wordt elke maandagmiddag gedanst van half twete
tot kwart over drie in zaal Leemreis. Nieuwe leden
zijn van harte welkom.
Het is niet noodzakelijk lid te zijn van de NVEV
om zich bij de volksdansgroep aan te sluiten.

COLLECTE DIABETESFONDS

Wie kent het niet. Diabetes of liever "suikerziekte"
in de volksmond. Haast iedereen heeft wel iemand
in zijn of haar omgeving die aan deze ziekte lijdt.
Van 8 t.e.m. 14 november is er weer de landelijke
collecte voor het diabetesfonds. Wij willen ook graag
dit jaar de collecte weer een groot succes laten
worden Wie kan ons hierbij helpen?
Voor het buitengebied van Hengelo zoeken wij nog
enkele collectanten. U kunt zich opgeven bij
L. Lubbers, Rozenhoflaan 9, tel. 2771, bgg 1455.

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

Praat mee'Wwd ia' EP.UPSIEV™»™

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

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. 03462-64946

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN


