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DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo G ld

Telefoon 05753-1455, b.g.g 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olbuvgen, Rha.

Fuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

GRUNDIG ST 70-550 KLEUREN TV
Messcherpe kleuren op een 70 cm (eff.

66 cm) Flatsquare beeldbuis. Voorzien van

49 voorkeuzezenders, 2 x 20 Watt stereo,

Teletekst en
afstandsbediening.

SONY KVA 2511KLEUREN-TV
63 cm (eff. 59 cm) KTV voorzien van de

nieuwe Trinitron Plus beeldbuis en een

geavanceerd speakersysteem voor Hifi-

stereo geluidsweergave. Incl. Teletekst en

afstands-
bediening

PHILIPS 21 AB 3556 KLEUREN TV
55 Cm (eff. 51 cm) Ratsquare beeldbuis en

60 voorkeuzezenders. Met On Screen Display

en Teletekst.

Incl. afstands-

bediening.

PORTABLE KLEUREN TV
Met deze draagbare Kleuren-TV neemt u uw

favoriete programma's overal mee naar toe.

37 cm beeldbuis,

44 voorkeuzezenders
en afstandsbediening.

CANON E 200 VIDEOCAMERA
Video-8 camera met videolamp om zelfs in

het donker te filmen. 8x motorzoom.

afstandsbediening

en unieke draai-

bare handgreep.

PANASONIC NV J 42 VIDEORECORDER
Bijzonder gebruiksvriendelijke videorecorder

met 3 koppen voor perfekt stilstaand beeld en

slow-motion. Incl

afstandsbediening

met streepjescode-

leespen.

Expert, daar word je wijzer van.
Dat merkt u aan alles in onze volkomen nieuwe vakzaak in
Hengelo die we 16 oktober a.s. grandioos gaan openen. U merkt
het aan de deskundige adviezen. Aan het overzichtelijke interieur
met een totaal oppervlak van maar liefst 300 m2, waar u rustig
kunt kijken en keuren. U merkt het niet alleen op de rijk gesor-
teerde Hifi- en Videoafdeling, maar ook op de afdelingen Koelen,
Vriezen en KTV's. Bovendien is bij deze geheel nieuwe winkel
ook ons reeds bestaande installatiebedrijf gehuisvest. Op vrijdag
16 oktober vieren wij onze feestelijk openingsdag. Samen met u.

Dat merkt u aan de fantastische aanbiedingen die we voor u in
petto hebben. Kortom, als u wijzer wilt worden, dan moet u
vrijdag a.s. bij ons binnenlopen.

Feestaanbieding
Tijdens onze opening krijgt u bij aankoop van alle artikelen
boven de f 50,- de CD "The wonder years of the 60's and
70's" van ons kado. Met in totaal 24 nummers van o.a.
The Searchers, Moody Blues en The Kinks.

TECHNICS SC CH 550 MINISET
Mimset in prachtig nieuw design. Losse com

ponenten. Met 2 x 35 Watt versterker.

Soundprocessor met alle mogelijke klank-

instellingen. Autoreverse cassettedeck met

Dolby B/C. Kompleet_

met 3-weg luid-

sprekers en af-

standsbediening

SANYO MCD Z 2 RADIO/CASSETTE
RECORDER + CD SPELER
Draagbaar muziekplezier' Met Korte-golf

voor ontvangst van de

wereldomroep

Nu slechts

MIELE STOFZUIGER
Met automatisch snoeroprolmechanisme,

geïntegreerde hulpstuk-

ken en super airclean-

filter.

KENWOOD UD 300 MINISET
Met de soundprocessor tovert u uw kamer

om in bijv. een disco, concertzaal of stadion.

De CD, tuner, luidsprekers en het auto-

reverse cassettedeck

maken de set

kompleet Incl.
afstandsbediening.

SONYD117MIDISET
Midiset voorzien van 2x40 Watt versterker,

5-bands equalizer. CD-speler, digitale tuner

en dubbel cassettedeck. Kompleet met

afstandsbediening.

Luidsprekerboxen tegen

meerprijs leverbaar.

eicpert

TECHNICS SL XP 330
PORTABLE CD-SPELER
Het nieuwste model Ultra dun, super licht-

gewicht met een super geluidskwaliteit door

1-Bit techniek. Inclusief
Superbass. Milieu-

vriendelijk door op-

laadbare batterijen.

2 TDK EHG-180 VIDEO-
BANDEN VOOR TOTAAL
6 UUR OPNAME EN
WEERGAVE VOOR
SLECHTS:

3 VOORTREFFELIJKE
TDK D-60 CASSETTES
VOOR
SLECHTS:

PHILIPS
TC622
STOFZUIGER

Krachtige stofzuiger met 1200 Watt vermo-

gen. Nieuwe stille motor,

elektronisch regelbaar

en stofzakindikatie.

Incl accessoires.

BROTHER
MF1370
MAGNETRON
3 Ovens in één

High-Speed of
Kombinatieoven,

Magnetron en Heteluchtoven. Inhoud 24,6 liter
en 750 Watt vermogen.

WHIRLPOOL AGR 647 KOMBIKAST
Inhoud koelgedeelte 156 liter en vries-

gedeelte 60 liter. Invneskapaciteit 3 kg per

24 uur Vnesgedeelte met apart mvnesvak en

aaneensluitende laden,

koelkast met auto-

matische ontdoonng.

6,*

ROWENTA FT 013
KOFFIEZET
APPARAAT
lOKopskoffiezettermet

inwendige waterindicator,

kompleet met twee
onbreekbare
warmhoud-
kannen.

ZANKER KES 9000 KONDENSDROGER
Elektronische vochtmetmg, instelling vochtig-

heidsgraad d.m v. programmakeuze Trommel-

verlichting. Extra grote

vulopening met een

diameter van 37 cm

WAS-
AUTOMAAT
Knop voor

18 programma's

Traploos instel-

bare tempera-
tuur

•Tili

installatiebedrijf

ARENDSEN

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511

In onze nieuwe vakzaak hebben wij tevens
een SHOWROOM gecreëerd waar:
* diverse CV ketels staan opgesteld o.a.

Nefit turbo, Atag, Radson, Vaillant
* diverse soorten kranen
* Badkamer accessoires

* Energiebesparende douchekoppen
* Hallogeenspots, Schakelmateriaal en een

aantal beveiligingslampen.
Kortom volop keus bij

installatiebedrijf Arendsen.
!100 l>) «ruil van oude goedspetende Klwren-TV rei's meer «xten deze met ouder s dan 5 $»• P"i$ en-nodelwi)K)«igen voorbehouden

AEG
WASAUTO
MAAT
Voorzien van o.a.

energiespaar-

programma,

1/2 kg en kort

programma. RVS

trommel en kuip.

850/700 tpm.

BOSCH W AS AUTOMAAT
Programmakiezer voor meer dan 27 was- en

speciaal programma's. Met toets voor extra

voorzichtige behandeling van gevoelige

weefsels. Voorzien van het aqua-

bespaarsysteem.

;'"-M;'"1

CREDA AUTOREVERSE DROGER
Met reverserende trommel, tijdklok met een

max. van 120 min., mstelbare warmtestand en
koele eindfase ter voor-

koming van kreuken.

Droogcapaciteit; 5 kg.

BAUKNECHTGSF3130
AFWASAUTOMAAT
Afwassen wordt een feest' Geluidsarme

afwasautomaat voorzien van vier sproei-

hoogten, overloop-

beveiliging en

variabele
servieskorven.

EXPERT, DAAR WORP JE WIJZER VAM
150 vakzake n door he e l neder l and



Schouder- Mager
karbonade Zuurkoolspek

9 Q5 d Q5
fei V V 500 gram TiVV500 gram

(max 2 kg per klant)

Varkensrollade
iets doorregen

500 gram

500 gram

Bieflappen

QQ5
500 gram vivv

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

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Bloemen
verkoopkas

VOLOP DROOGBLOEMEN
3 bos 1Q.OO

MOOIE VIOLEN
In vele kleuren

20 voor 7,95

y^»——
IWijnbergen

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KIein
Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

GRANNY 3 kilo 2.98
HARDE UIEN 2 kilo 1.25
WITTE of RODE KOOL
gesneden 500 gram 0.9B
Uit onze RAUWKOSTBAR:

WITLOFSALADE 500 gram
4.98

BRUINE BONENMIX
500 gram 4.98

ANDIJVIE STAMPOT mei snekjes
750 gram 7.98

Uit de KAASHOEK:

BELEGEN KAAS 'A kilo 6.25
BOEREN JONG BELEGEN

</2 kilo 6.98
MOSTERDKAAS jong belegen

'Akilo 7.50

Kom eens gezellig een kijkje
nemen

TOT ZIENS

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten.
die met vragen zitten.
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info
liinSOTO-614614

fl —•—•— •* •

In plaats van kaarten

Om nitemand te verplichten of te vergeten,
willen we dit graag aan bekenden laten weten.

HAN UENK

en

JACQUELINE SPEIJERS

gaan trouwen op vrijdag 16 oktober
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te De Steeg.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 2 van boerderij „de I.Uselhoteve",
Eekstraat 15 te Doesburg.
Tot ziens op 16 oktober.

Ons adres blijft:
Bockhorstweg 9, 6956 CA Spankeren

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

W
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Bakkerij BrugginkJ

l RAADHUISSTRAAT 19 • TEL. 1358
K ~
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Deze week »

Eigengebakken
ONTBUTKOEK ;
van 3.00 voor 2.60 ^

? BROK SPECULAAS
van 3.95 voor 3,25 s»

\ MAISBROODJES l
Q >
2 van 0.60 voor Q RQ *
^t WIWW ^5

W
^ M

4KHVM 3Q NVA - H3MMV8 3WHVM 3Q NVA

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.40
DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram f

PAARDEROOKVLEES
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

2.40

1.05

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Voor ons
part vliegt U
de lucht in!

De eerste die met ons de lucht in gaat is:

mevr. La n ge vel d
Westerstraat 94, Hengelo Gld

Doe mee, ook u maakt nog een kans!

DEZE WEEK:

* Luchtige MAISBROODJES
nu 4 stuks 2ï1Q

* Hemels
HELICOPTERGEBAKJE

deze week 1,95

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

ELZASSER MAISBROOD
al geproefd??

Onze HERFSTCOLLECTIE

tapijten en
gordijnen
is binnen!

Kom vrijblijvend kijken
en vergelijken!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

J

G€M€€NT6 HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN | | BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

Volgens het collecterooster 1992 wordt
de komende periode de volgende col-
lecte gehouden:
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.

VOORBEREIDINGS-
BESLUIT

De burgemeester van Hengelo maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 22
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de raad van Hengelo in zijn
vergadering van 29 september 1992 heeft
besloten te verklaren, dat een herziening
van het bestemmingsplan buitengebied
1984 en het bestemmingsplan Golfbaan
„'t Zelle" 1990 wordt voorbereid, voorzo-
ver dat betrekking heeft op de percelen,
kadastraal bekend gemeente Hengelo,
sectie C, nrs. 58,59,93,94,669,801,940
en 941, alsmede dat perceel, kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie D, nr.
1570, gelegen aan de Jachtweg te
Hengelo en het gebied nabij de Sarinkdijk
en Reerinkweg te Hengelo.
Dit raadsbesluit treedt op 14 oktober 1992
in werking en ligt met de bijbehorende
tekening vanaf die datum voor een ieder
ter gemeentesecretarie (afd. Grondge-
biedszaken) ter inzage.

De burgemeester voornoemd.

Hengelo, 13 oktober 1992.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:

de heer K.H. Klaver, Tentendijk 2 te Hengelo voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een paardenhouderij,
paardenfokkerij en trainingscentrum voor paard en ruiter, op het perceel Tentendijk 2
te Hengelo.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 14 oktober 1992 tot 14
november 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stukken
ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Indien daarom telefonisch wordt
verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
Gemotiveerde bez waren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingebracht Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet wekend 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 c.erechtigd later beroep in te stellen.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende
te voorkomen of te beperken, op 6 oktober 1992 onder voorschriften een vergunning
is verleend aan:
de heer B. Haverkamp, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een meubelproduktie annex meubelstoffeerbedrijf, op het
perceel Molenenk 6 te Hengelo;
de heer J. Stapelbroek, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een slagerij, op het perceel Hummeloseweg 3 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 14 oktober 1992 tot 14 november 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 14 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 redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan
wel het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Hengelo, 13 oktober 1992.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 30 september t/m 6 oktober
1992 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening
c.a. houdt op dinsdag 20 oktober 1992
een openbare vergadering in het gemeen-
tehuis. De vergadering begint om 19.30
uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende
15 minuten voor niet-commissieleden de
gelegenheid gebruik te maken van het
spreekrecht. Wie van het spreekrecht
gebruik wenst te maken dient daarvan te
voren kennis te geven aan de voorzitter.
Het spreekrecht is beperkt tot onderwer-
pen welke op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 9

september 1992.
3. Concept-raadsvoorstel tot vaststelling

van het verdelingsbesluit stads- en
dorpsvernieuwing 1993.

4. Investeringsnota materieel gemeente-
werken 1993.

5. Mededelingen.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

F. Politiek, Banninkstraat 7, Hengelo Gld

H.G. Eskes, Ellenkampdijk 1, Hengelo
Gld

het plaatsen van een tuinhuisje bij de
woning Beukenlaan 26

het vernieuwen en vergroten van een
prieel

het oprichten van een woning met garage
aan De Heurne

J.A.D. Lurvink, Oude Terborgseweg 254,
Doetinchem

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

|VERDELINGSBESLUIT DORPSVERNIEUWING 1993J

BEKENDMAKING VERDELINGSBESLUIT DORPSVERNIEUWING 1993.
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat met ingang van 15 oktober 1992 gedurende 14 dagen tijdens de
kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage ligt: het
ontwerp-verdelingsbesluit met betrekking tot de verdeling van het voor het jaar 1993
aan de gemeente Hengelo Gld. toegekende budgetbedrag op basis van de Verorde-
ning provinciaal stads- en dorpsvernieuwingsfonds Gelderland.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo
Gld. een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis
van de ter inzage gelegde stukken.
Indien daaraan ber oefte bestaat kan er een mondelinge gedachtenwisseling plaatsvin-
den met de door o is aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 13 oktober 1992.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Geef bloed • Geef leven
Op dinsdag 27 oktober 1992

organiseert de afd. Hengelo (Gld.) van het
Rode Kruis, in „Ons Huis"

haar 38e

BLOEDPLASMA-
AVOND

ledere volwassene, tussen 18 en 65 jaar,
die gezond is, kan zonder bezwaar wat
bloed afstaan (nog geen halve liter).
NIEUWE DONORS zijn van harte welkom
tussen 18.15 en 21.00 uur

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755--I 767

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

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

06-52939311

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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



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

4.25
1.

Zeiler Schwarze Katze 0,751 van 5.75 voor

PiStaChe noten 125 gram van 1.99 voor

Cöte d'or Bonbon Bloc praline

1 AQ. „ . m%J^&

Vruchtenkorfje yoghurt

O 4.QB^W^^

fles 1 liter van 1.79 voor l • ™fr 5rBurg Slaolie

A. J.P. MalZena 400 gram van 0.99 voor

Witte bonen in tomatensaus

O.85

blik a 850 ml van 1.29 voor 1.O9

Inproba boe m boe nasi of bamigroenten

O *5 Cl•f ^^

blik 250 gram van 1.79 voor 1l*V^9

Thijsje chocoladehagel melk/puur
•l QQzak 400 gram van 2.49 voor • • **Ji ̂ 9

Onze weekreclame 'm de versaroepen:

O C>vC>V
m^y^y

Verse Komijn jong belegen kaas

5 95Ufm^f

Krentebollen 4 stuks van 1.59 voor • • \JO
Vers gesneden Runderrookvlees

2 Cl Cl• ̂ r ̂ r

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2000

GERHARD GLASTRA
en
HEIDI MAALDERINK

hopen te gaan trouwen op vrijdag 16 oktober a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.15
uur in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.), door Ds.
A. B. Elbert.

U bent van harte welkom op onze receptie, die
gehouden zal worden van 15.30-17.00 uur in zaal
„De Ploeg", Burg. Rijpstrastraat 10 te Zelhem.

Wederiklaan 6, 8265 DC Kampen
Bruinderinkweg l, 7255 KW Hengelo (Gld.)

Toekomstig adres: Julianalaan 4,
7255 EE Hengelo (Gld.)

Op dinsdag 20 oktober hopen wij met onze kinderen
de dag te herdenken dat wij 25 jaar getrouwd zijn.

HENK EN JANNIE BULTMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „De Keizerskroon'', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Hazenhutweg 6,
7255 MN Hengelo (Gld.).

Op dinsdag 20 oktober 1992 zijn

TONNIE EN GERRIE VAN ZUILEKOM

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 24 oktober
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Wolbrink, Bleek-
straat 3 te Hengelo (Gld.).

Slotsteeg 3,
7255 LH Hengelo (Gld.).

Na een liefdevolle verzorging in "Groot Graffel" te
Warnsveld, hebben wij nog geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

HARMINA ANTONIA ENGBERTS

echtgenote van Wilhelmus Albertus Berendsen

op de leeftijd van 82 jaar.

W. A. Berendsen
Benny en Elly
Tosca

7255 AL Hengelo (Gld.), 2 oktober 1992.
De Rusthoek 18.

De begrafenis heeft woensdag 7 oktober inmiddels
plaats gehad op het R. K. Kerkhof te Hengelo (Gld.).

n
GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Langs deze weg wensen wij iedereen te
bedanken voor de enthousiaste en attente
reacties bij de ingebruikname van ons
nieuwe hoofdkantoor aan de Spalstraat in
Hengelo.

Directie Gerrits-Lammers groep b.v.

Doetinchem • Hengelo Gld • Winterswijk • Oidam - Silvolde
Zevenaar - Duiven

Een grappige serie
"Bobby & Dorus" Meertjes
veel kombineermogelijkhedenü

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - tel. 1425

Kinderopvang Okido
zoekt voor haar Gastouderproject in de ge-

meenten Hengelo en Steenderen

Gastouders
d.w.z. mensen die tegen vergoeding opvang

van kinderen in hun eigen huis willen verzor-
gen.

Ook mensen die opvang voor hun kind(eren)
nodig hebben kunnen voor inlichtingen bellen.

Okido
Inge van Amerongen
op di. t/m vr. van 8.30-16.00 uur

Tel. 08340-60905

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE N K
Ot-AS-VERF-BCHANG

Welkom in de Raadhuisstraat

tam. Arendsen
met de vestiging van uw

nieuwe winkel

Bakkerij Bruggink
RabobankRAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

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

SLAGERIJ

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

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Blnmnkslrul 4 • TJSS AW Htrtgtto (Gld ) • T* 09753-1220

Hengelsporthuis

Hulstijn

WAS U AL BIJ ONS???

Wist u namenlijk dat iedere klant meedingt naar die
fantastische prijzen die wij op 30 november weggeven,

zoals een CD speler,
een pocket LCD-TVen als
HOOFDPRIJS

een PORTABLE KTV.

huur̂ kük
SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

Dagelijks zijn wij van 14.00 tot 21.00 uur geopend.



Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

***

Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruisberg
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

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.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspeci? Jist

Telefoon 05753-2619 V

l€ilebwee-l€l
drukwerk

Ktmpstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Na een heerlijke lange zomer is het nu %*

weer tijd om het binnenhuis gezellig te maken, v1

Is uw interieur aan vernieuwing toe?

Kom dan eens kijken naar onze nieuwste kollektie

tapijten en gordijnstoffen.

De mooie, warme tinten zullen ook u

enthousiast maken!

Tapijten worden door ons vakkundig en gratis

gelegd. Gordijnstoffen worden volgens de mo-

dernste methodes en tegen scherpe prijzen

gekonfektioneerd.

Het moment voor

Voor meubelen nemen we u graag vrijblijvend
mee naar de showroom in Zutphen.

DISBERGEN
•

.
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - tel. 1425

'n nieuwe trend

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 OKTOBER

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert

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

Goede Herder Kapel

10.15uurds.P.F.de Vries
R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 17 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 18 oktober 10.00 uur Woord en Communiedienst met
zang van het gemengd koor
Dinsdag 20 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 uuren 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!

17 -18 OKTOBER

dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath) tel. 1277

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 u automatisch doorverbonden met de dienst-
doende dierenarts.
Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in 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 op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

geld*' «1 • R|J||

FLORIJN l BA EST
~r- ICMPVERJONGE JENEVER

Ha fijn, te f(Jn

met een zacht

karakter

19.95

guujju"""*^ tt tt

Jfotstctf? 11
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puur of mixen

14.95
VERHUUR

tapinstallaties

15.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Belastingadviesbureau

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

Kerkhoweg 17 7221 AE Steenderen

Tel. 05755-1816 - 'Fax 05755-2614

Spaarweek 19 t/m 23 oktober

Extra:
Woensdag 21 oktober
van 13.30-16.00 uur

Schminken voor de jeugd!
Rabobank

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

telefoon 05753-2022

Rabobank. Aangenaam.



HAMLAPPEN 500 gr 6.95

GRILLWORST 100 gr 1.40

SLAGERSHAM 100 gr 1.60

BAKBLOEDWORST 100 gr O.7S

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WIJ LIJSTEN MET VEEL ZORG UW

borduurwerken of foto's in
OOK UW ADRES VOOR

FOTOLIJSTJES
in vele soorten en kleuren

en tevens alle maten

WISSELLIJSTEN

„DESPANNEÏOGEL"

TE KOOP:

hand- en stoof peren, walnoten,
dagelijks eieren (bruine en witte)
en div. soorten APPELS o.a.:
ELSTAR JONAGOLD

RED-ELSTAR JONATHAN

COX JONICA

ZOETE APPELS JONARED

BRAMLEY SEADLING
(zeer geschikt als moesappel)

Alles van eigen bedrijf

Voortseweg 11 - Toldijk - Tel. 05753-1558

DAMNIEUWS

DCH 2 speelde de 2e bondswedstrijd thuis tegen
Doesburg. G. Kreunen verloor al snel in de opening
van dte wedstrijd. B. Harkink wist de achterstand
weer gelijk te trekken. Na deze winst leek het erop
of DCH 2 ging winnen. L. Koldenhof (invaller)
stond een dam voor, maar liep zich de winst ont-
glipppen. J. Luiten behaalde eveneens remiste.

H. Groene veld stond gewonnen, maar l foutje en
het was gebeurd, evenals W. Eijkelkamp die kans
tjenoeg had, verloor op het allerlaatst in het eindspel
De eindstand werd 4-8.

Het 3e verloor in Sindteren. Het 2e van Sinderen
bleek te sterk. H. Dijkman, G. Botterman en H.
Hulshof speelden remise, terwijl J. Wentink verloor

Onderlinge competitie:

H. Luimes-J. Vos 1-1, G. Halfman-J. Wentink 2-0,
H. Zonnenberg-H. Vos 0-2, J. Schabbink-A. Hoebink
1-1, E. Berendsen-G. Botterman 0-2, B. Goorman-
A. Versteege 2-0, J. Heuvtelink-J. Heijink 0-2.

Standen:
Groep A: l H. Luimes 5-8, 2 G. Half man 5-7

Groep B: l H. Vos 5-6, 2 A. Hoebink 5-7, J. Luiten
5-7
Groep C: l J. Heijink 5-8, 2 H. Groeneveld 5-6.

HERFSTINSTUIF S.V. STEENDEREN

De voetbalvereniging SV Steenderen, afd. jeugd,
organiseert in de herfstvakantie op vrijdag 23 okt.
de hele dag een trainings*- en spelletjesdag.

Op dteze dag zullen pupillen en junioren getraind
worden door niemand minder dan Simon Kistemaker
geassisteerd door Toon Beijer, Erik Weening en
John Leeuwerik.

Aan het eind van de dag om plm. 15.00 uur zullen
alle jeugdleiders, jeugdcommissieledten en junioren
penalty's schieten op kteepers van het eerste elftal.

Om de jeugdafdeling financieel te steunen wordt
dit penaltyschieten gesponsord door ouders, vrien-
len en belangstellenden, welke hebben ingeschreven
op een speciale sponsorlijst.

De jeugdcommissie van dte SV Steenderen verwacht
deze dag dan ook een enorme drukte van ouders en
bekenden om hun kinderen te zien trainen onder
professionele handen .

HOE WERKT DE „GRIEPSPUIT"?

Griep wordt veroorzaakt door een virus. Elk jaar
kunnen er andere virusstammen de griep veroor-
zaken. Ter voorkoming van griep kunnen mensen
half oktobter-eind november gevaccineerd worden

met een griepvaccin, waarvan de samenstelling elk
jaar kan veranderen. Meestal zitten er 3 „soorten"
griep in deze vaccins. Het vaccin zorgt ervoor dat de
mens afweerstoffen opbouwt tegen de drie ingespo-
ten dode virusstammen. De griepvaccinatie is geen

garantie dat men geen griep krijgt, immers een

andere virusstam dan die in dte spuit kan de ziekte
veroorzaken. Daarmee is niet gezegd dat vaccinatie
zinloos is. Het vaccin biedt immers bescherming tegen
de ernstigte soorten griep. De overheid gaat dit jaar,
via postbus 51, de griepspuit aanbevelen bij de zo-
genaamde risicopatiënten (Cara, hart»- en vaatziekten
etc.). Als de griep eenmaal heeft toegeslagen dan is
het een kwestite van uitzieken. Bij arts, postkantoor
en aptotheek ligt een folder klaar.

Deze week bij uw
Echte Warme Bakker
Afd. Brood:

KRENTEN-of
ROZIJNENBROOD

van 6.00 voor Öa&V

Afd. Banket:

SPECULAASBROKKEN
10% korting

P.S. Wij zijn met vakantie
van 19 t.e.m. 24 okteber

BAKKERIJ

Jozel Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

C. J. V. „JONG HENGELO"
De clubs zijn weer begonnen!
Indeling:

di. 17.30-18.30 uur jongens-meisjes 7-8 jaar

Wo. 18.30-20.00 uur jongens-meisjes 9-10 jaar

Do. 18.30-20.00 uur jongens-meisjes 11-12 jaar

Voor inlichtingen: M. Peelen, Tel. 1050

Herfstvakantie vrij

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 29 sept. t.e.m. 5 oktober 1992

Dinsdag: Een inwoner van Hengelo meldde hehaal-
delijk lastiggevalen te worden door een anonieme
opbeller. De PTT heeft inmiddels een „vanger" ge-
plaatst. De dader wordt nu sntel bekend.

Tussen 17.30 en 18.45 uur is op de Banninkstraat
(buiten de bebouwde kom th.v. de hondenclub) een
VW Golf aangereden door een onbekende automobi'-
list. Dezte moet het gemerkt hebben want de Golf
is over de gehele rechterzijkant beschadigd.

Een inwoner kwam klagen over het rijgedrag van
een jeugdige automobilist uit Hengelo Gld. Over
hem is herhaaldte malen geklaagd. In overleg met
justitie is een plan van aanpak opgesteld.

Uw klachten over hem en natuurlijk ook andere
automobilisten die zich niet gedragen, worden op
prijs gesteld.

Op dte Ruurioseweg stak een reegeit plotseling de
weg over op het moment dat er een automobilist uit
Hengelo passeerde. De bestuurder bletef ongedeerd
bij de aanrijding .terwijl de reegeit werd doodge-
reden. De auto raakte beschadigd.

Woensdag: Op een viertal plaatsen in Hengelo Gld
werd een onderzoek in een woning ingesteld in ver-
band met vermoedelijk illegaal vuurwapenbezit.

Bij een Hengeloër werd een pistool in beslag ge-
nomen.

Vanaf de camping in Hengelo hebben onbekenden l
gasfles en 2 dekzeilen weggtenomen uit de disselbak
van een caravan

De onenigheid van 2 samenwonenden liep zodanig
uit de hand dat de politie heeft moeten bemiddelen
Uiteindelijk nam het Riagg dte zaak over.

Een bestuurder kwam met zijn personenauto in
botsing met de bestuurder van een tractor met aan1-
hangwagen. Deze tractorbestuurder verleende geen
voorrang aan de op de Lankhorst'erstraat rijdende
automobilist

De automobilist was onder invloed van alcohol-
houdende drank.

Hij weigerde de ademtest op de voorgeschreven wijze
af te leggen. In Zutphen zal hij zich t.z.t. bij jus-
titie moeten verantwoorden.

Zondag: Een automobilist reed op de Ruurioseweg
nabij het Zelle door de binnenbocht en frontaal op
een tegenligger. Niemand raakte gewond. De auto's
waren rijp voor de sloop.

B. J. Eijsink

AFSLUITWEDSTRIJD

Aan de afsluitwedstrijd van het hengelseizoen 1992
in de Berkel werd door 26 senioren deelgenomen.

De uitslag was als volgt:

l G. Bosman 278, 2 W. Vruggink 142 cm, 3 B. Beum-
kes 132 cm, 4 A. Wentink 119 cm, 5 H. Aberson 109
cm. Tijdens de feestavond op 7 november a.s. zullen
alle prijswinnaars van het afgelopen jaar in de
bloemetjes worden gezet

BLOEDPLASMA-AVOND RODE KRUIS

Deze keer vraagt het Rode Kruis geen geld, maar
bloeddonors, gewoon gezondte mensen die iets van
hun bloed willen afstaan voor iemand anders die dat
dringend nodig heeft.

Als u zelf gezond en fit bent, is het voor u een klein
offer, maar met dat offer helpt u zieken en wite zou
dat niet willen?

Kom daarom op de bloedafname-avond die het Rode
Kruis afd. Hengelo Gld organiseert op dinsdag 27
oktober in „Ons Huis".

U bent van harte welkom tussen 18.15 en 21.00 uur.

Niet alleen het Rode Kruis, maar ook een patiënt
zal u dankbaar zijn.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

De gehele maand oktober

Bokbier
krat 24 pijpjes

25.60
met gratis glas

05753-1252

Woensdags gesloten

STEL, HET IS JE EIGEN VEL

Nationele collecte Nederlandse Brandwonden

Stichting 25 te.m, 31 oktober 1992

Verbrandingen

Verbrandingen behoren tot de afschuwlijkste ver-
wondingen die een mens kan oplopen. Ze kunnen
blijvende gevolgen hebben door invaliditeit en ont-
sierende littektens. De behandeling is vaak langdurig
en pijnlijk.

Nog altijd gaan jaarlijks 40.000 slachtoffers naar
de huisarts, terwijl 12.000 patiënten poliklinisch
moeten worden geholpen. In 400 gevallen zijn de
verwondingen zo ernstig dat behandeling in een van
de drie brandwondencentra nodig is.

Doel collecte

De Nedterlandse Brandwonden Stichting verbetert de
behandeling van patiënten met brandwonden, laat
wetenschappelijk onderzoek verrichten, voert voor-
lichtingsprogramma's uit ter voorkoming van brand
wonden en beheert de Nationale Huidbank.

Een uurtje in uw eigen buurtje

De Nederlandse Brandwonden Stichting is volledig
afhankelijk van vrijwillige bijdragen zoals collecte
giften. Met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers
is de Nederlandse Brandwonden Stichting erin ge-
slaagd om in enkele jaren een nationale collecte op
te zetten. In 1986 werd voor het eerst landelijk ge-
collecteerd met een resultaat van f 435.000,—. Vorig
jaar slaagden maar liefst ruim 20.000 collectanten
erin om samen f 2.280.000,— op te halen. Dankzij de
hulp van steeds meer collectanten, die ook in onze
gemeente elk een uurtje in hun eigen buurtje col-
lecteren kan de Nederlandse Brandwonden Stichting
haar belangrijke werk voorzetten .
Nieuwe collectanten kunnen zich opgteven bij:
F. W. H. Beser, telefoon 2294.

DIA-MIDDAG ANBO HENGELO GLD

Op woensdag 21 oktober wordt om 14.00 uur in de
sporthal de Kamp door de ANBO Hengelo Gld een
dia-middag gehouden.

De heer H. Klein Hesselink uit Zelhem zal met leuke
antekdotes, beelden laten zien van oude ambachten
de toenmalige omstandigheden en dia's van oude
molens.

Na de pauze volgt een serie over ouderwetse
Achterhotekse boeren bruiloften .

VOGEL TE STERK VOOR 400 SCHUTTERS

Daar precies 100 schutters na vier ronden geen
koningsschot konden lossen, moest het lot de geluk-
kige aanwijzen. Martin Arink werd de gelote niteuwe
koning 1992 van het vogelschieten tijdens het Varssels
Volksfeest.
Bij het vogelgooien werd Anja Stevens-Oldenhave
dte koningin. Bij de Rode Draad werden tot slimste-
sterkste jongeling gekroond Bennie Hebbink en Wim
Klein Wassink.
Onder goede weersomstandigheden hebben de leter-
üngen van de basisscholen vrijdagmiddag hun spelen
circuit kunnen afwerken, 's Avonds heeft een vol-
bezette feesttent met veel pltezier ed premiere van
het Varssels Volkstoneel „Beloofd is beloofd" genoten

Daarna werd nog menig dansje gemaakt m.m.v. het
trio Sunshine.
Zaterdagmiddag gaf loco-burgemeester H. P. Meurs
na een openingswoord oud-koning Bennie Hebbink
het teken om de volksspelen 1992 open te schieten.

Na het lossen van „ereschoten" door loco-burgemees
ter H. P. Meurs en wethouder H. N. van Petersen,
namen dte andere volksspelen een aanvang,

's Avonds werd het nieuwe koningspaar gehuldigd
tijdens een mooi dansfeest met medewerking van
The Evening Stars.

De verschillende winnaars zijn:

vogelschieten koning Martin Arink, kop Bertus
Jolink, vleugtels Richard Berendsen en Win and
Bouwmeester, staart Ard Scheffer.

Vogelgooien koningin Anja Stevens, kop Janet
Eggink, vleugels Annite Niessink en Jannie Bultman,
staart Annie Grotenhuys.

Schijf schieten l Herman Hissink, 2 Gerrit Lenstelink

Belschieten l Roelof Looman, 2 Harold Wisselink

Ringrijden heren l Henk Luesink, 2 Evert Luesink

Ringrijden dames l Mini Berendsen, 2 Lidwien
Freriks

Kegelen l DLnand Groot Wassink, 2 Harold
Wisselink
Kegelen dames l Gerrie Wisselink, 2 Wilma Groot
Jebbink

Doeltrappen heren l Herman Hissink, 2 Michel
Veenink

Doteltrappen dames l Janet Eggink, 2 Annie Niessink

IJzerwerpen heren l Ronald van Lee, 2 Appie Roen-
horst

IJzerwerpen dames l Hennie van Hal, 2 Gerda Bosch
Bolero l hr Starink, 2 mevr. Bruü.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrljf

Rondweg 2a - Hengelo Old
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spiüstraat IS, Hengelo Gld

Mr. Steam
De

PROFESSIONELE

schoonmaak machine

voor al uw TAPIJT

Bij de

,Spannevogel'

Te koop nieuwe motorzaag

Tevens gebr. motorzaag

en 30 m schaarhekwerk
voor de siertuin.
Tel. 05755-2429

Gevraagd modellen die op
maandagochtend met mij
willen gaan om te funge-
ren als model voor knip-
pen, föhn, slagleg, wikkel
en snijden watergolfmodel
Heb jte interesse, bel dan
05753-2941

17 en 18 oktober 1992
32e Herfstkleurenwandel-

tocht te Zelhem.
Start: camping 't Zonnetje
Ruurlosewteg 30, Zelhem
Starttijd 30 km 9.00 tot
10.00 uur, overige afstan-
den 10.00 tot 14.30 uur
TeL LnL: 05753-3013

Met een vaart een lekkere

taart

U belt voor een lekkere
taart natuurlijk 05753-1474
En terwijl u onderweg
bent, maken wij voor u de
gewenste taart, zodat u
deze meteen mee kunt
nemen. Dus voor een taart
met vaart belt u even
bakkerij Kreunen
De zaak voor taarten met
smaak

Te koop: z.g.a.n. eiken
wandmeubel, eetk.tafel,
4 stoelen, TV-meubel,
salontafel, l pers. bed.
J. Rits, Wichmondseweg
9a, Hengelo Gld
Tel. 1949, na 18.00 uur.

Gevraagd hulp in de huis

houding, plm 3 uur, l maal
per 14 dagen. M. Hebben,
Helmichstraat 28, Baak
Tel. 05754-1568

TE KOOP verse noten

Zaterdag 17 oktober van
9-12 uur op Huize Zeüe,
Ruurioseweg Ü2, Hengelo.

Te koop mooite belg.
blauwe pink, y2 jaar oud
Tel. 05753-2469

Te koop fitae&sbank merk
Sven. Tel 05753-3694

. ZANGVERENIGING LOOFT DEN HEEK
vutHT 85-JAKlG JUBILEUM

/.alt-raag 24 oKtooer a.s, is net zover, dan bestaan wij
ais cnr. zangver. .Looit aen Heter öo jaar.

Hei a* al weer ö jaar geleien dat wij ons 80-jari^
juDiieum met u aiien mocnten vieren m sporüial ae
ivamp mei ais meuewerKeiiuen het AcnternoeKs
Vocaal ivwartet en het Uitus Mannenkoor, waar we
au nog mei veel vreugde aan terugdenken.

Maar zateruag 24 oKiooer a.s. is het voor Looft aen
Heer weer een spannende dag. Nu ons 85-jarig
jubileum concert. Hier is a<e laatste tijd hard naar
toe gewerkt onder leiding van onze dirigent Gerrit
Wolsink.

Zoals u ziat begrijpen staat dit concert helemaal op
zichz^U. üm een vereniging levendig te houden moet
men steeds weer nieuwe dingen oppakken en het
oude wat goed was niet weggooien.

Dit jaar werkt de chr. muziekver. Crescendo oJ.v.
dirigent J. H. Kraxner met ons mee. Het zal een
zeer alwisseiend concert worden, met zang en muziek

Ook samen zal het een en ander ten gehore worden
gebarcht.

Komt u zaterdag 24 oktober, dan kunt u het zien en
horen .Wij rekfcnen op uw komst.

Loof*, den Heer werd in 190 / opgericht door ds. Pier-
son. De inzet en doel van zangver. Looft den Heer
toen en nu zijn no gsteteds hetzelfde.

Ook is in al die jaren het dirigentenstokje in andere
handen overgegaan. Zo is nu vanaf januari 1992
Gerrit Wolsank de enthousiaste leider.

Wij als koorleden verwachten op zaterdag 24 oktober
veel belangstelling. De aanvang van het concert is
om 193.0 uur in, sporthal de Kamp te Hengelo Gld.

GESLAAGD

Aan de Rijksuniversiteit te Groningen (faculteit
economische wetenschappen) slaagde voor het docto-
raal examen econometrie, Anita Mentink, Wolsink-
weg te Keijenborg.

FEESTELIJKE SEIZOENSTART BIJ FLOFHOUSE

De Toldijkste jongerensoos Flophouse knalt op bij-
zondere wijze haar nieuwe seizoen 1992-1993 binnen.

Vrijdag 16 oktober zal het allemaal moeten gebeuren
en worden de bezoekers met tal van verrassingen en
nieuwigheden geconfronteerd.

Na een periode van betrekkelijke (zomerse) rust gaat
Flophouse er weer vol tegenaan met de wekelijks^
sooravonden waarop weer van olies te doen en te be-
leven zal zijn.

Elkb vrijdag: happy hour, vaste disco-programme
ring, live-video, films, proat- en knuffelhoek, tafel-
tennis, biljart, darts, top 40 clips, goud van oud, hap
van de week, bier van de maand, disco-effecten of
gtewoon gezellig klessebessen in een prima sfeertje.

Naast de vastte soosavonden staan er natuurlijk ook
weer live-conerten op stapel en bijzondere evene-
menten als de Uit-lui-wetek, nieuwjaarssessie, R & R
avond , Lentefeest, Tuinfeesten en natuurlijk Höken
in Toldiek.

Zo zal elke maand een bijzonder evenement plaats
vinden. Bezoekers van de startavond ontvangen hifer-
over uitgebreide informatie.

Jovink Dujo

Na het spektakel „Höken in Toldiek" trad bij de
jeugdsoos een ztekere periode van rust in. Met die
rust zal het vanaf vrijdag a.s. gedaan zijn, want de
nieuwe formatie Jovink Dujo zal de toon zetten voor
het nieuwe seizoen. Met de komst van deze groep is
dan meteen de link gelegd naar Flophouse jaarlijkse
evenement in juni: Hendrik Jan Jovink, Gijs Jovink
(waar kennen we die toch van), Pattu Sprenkelcr
(inderdaad kastensjouwer, act-ondersteuner en stek
kterspecialist bij een bekende Achterhoekse formatie)
en Han Thie vormen samen Jovink Dujo & de Voe-
derbietels.

Onder het motto: niet goed, maar wel hard repe-
tetert dit illustere gezelschap zich op dit moment de
vingers en stembanden stuk om vrijdag de 16e een
bijzonder optreden bij Flophouse neer te zetten.



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 haw-
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 tafelfles; 39 edelen; 40 voorz.;
42 kansspel; 44 pi. op Ameland; 46
vacht; 47 nestel met malie; 49 gevuld;
50 verïbordje; 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 Veluwe; 135 plukje haar; 136
familielid; 137 bevestiging; 139 voordat;
141 waterbewoner; 142 ivoor; 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
amandelbrood; 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 luizeöi; 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 Wnd; 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.

NEDERLANDER KIEST VOOR BETAALGEMAK

Machtigen wint snel terrein

Betalingen voor de huur, de hypotheek, energie,
abonnementen en contributies komen regelmatig
terug. Vroeger betaalde men vaak contant aan de
deur. Later zijn wte in Nederland massaal overgegaan
naar het betalen per bank met acceptgiro's. Tegen
woordig laten steeds meer Nederlanders rtegelmatigt
betalingen automatisch van hun rekening afschrij-
ven. Machtigen biedt betaalgemak en wint snel ter-
rein. Het is bovendien één van de betaalvoi men die
voor banken, instellingen en bedrijven goedkoop en
gemakkelijk te verwerken is. Machtigen blijft dan
ook voor de consument gratis. Als u een machtiging
afgeeft blijft u baas over uw eigen geld. Met de
nieuwe machtigingsservice van de Rabobank wordt
het afgeven van een machtiging een fluitje van een
cent

Machtigingsservice

De Rabobank speelt in op de belangstelling voor
machtigen en introduceert een speciale machtigings-
service. Bij vrijwel elke Rabobank liggen voorge-
drukte machtigingskaarten klaar voor de klanten va
de Rabobank. De kaarten zijn ingedrukt met ge-
gevens van u en enkele veel voorkomende bedrijven
aan wie u regelmatig moet betalen (incassanten).
Het enige wat u hoeft te doen, is de „groene" kaart
aan de balite te ondertekenen. De bank regelt dan de
rest. Machtigen is een betaalwijze waarbij u toe-
stemming geeft om een regelmatig terugkerende
betaling op een vast moment van uw bankrekening
te laten afschrijven. Machtigen levert u direct ge-
mak op. Immers, u hoteft niet meer elke maand uw
overschrijvingen en acceptgiro's in te vullen en bij
de bank in te leveren. Bovendien loopt u ook niet de
kans een betaling te vergeten. Met machtiger betaalt
u altijd op tijd.

De „groene" kaarten

Een machtiging is snel geregeld. U vult één keer een
„groene" machtigingskaart in. Daarna gaat de kaart
kosteloos naar het bedrijf of instelling aan wie u de
machtiging verstrekt. De afrekeningen van dat be-
drijf worden in het vervolg automatisch afgeboekt.
Door een eenvoudig overzicht bij te houden van uw
machtigingen, kunt u een goed beeld hebben van de
ontwikkelingen van uw rekeningsaldo.

„Gele en rode kaart": 100% baas over uw eigen geld

U blijft wel baas over uw eigen rtekening. Verkeerde
boekingen of dubbele betalingen kunt u gemakkelijk
terugdraaien.
In het zeldzame geval dat dit gebeurt, vult u meteen
een „gele" terugboekingskaart in. Zondter verdere
poespas wordt het bedrag door de bank teruggeboekt
op uw rekening.
Natuurlijk kunt u een machtiging ook gewoon weer
intrekken, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of
omdat u een abonnement opzegt In dat geval is er
een „rode" kaart U vult deze kaart in en uw op-
dracht om de machtiging te stoppen wordt meteen
uitgevoerd. Alle kaarten, groen, geel en rood, kunt
u krijgen van de instelling of het bedrijf aan wite u
een machtiging heeft verstrekt.

Loop eens binnen bij uw bank

Uw eigen machtigingskaarten liggen nu bij uw Rabo
bank voor u klaar. Als u nu de moeite neemt even
bij uw Rabobank binnen te lopen, dan verschaft u
uzelf dankzij de machtigingsservice heel wat betaal-
gemak.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«s* geboorte- en huwelijkskaarten
KT jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

«3- visitekaarten
«r rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
<QP rekeningen, briefpapier
«& circulaires, folders, prijslijsten
es- enveloppen, briefkaarten, sets
*& kettingformulieren enz. enz.

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

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

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 wetenxhappelijk 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. "fel. 03462-64946

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN


