
61e jaargang no 44 dinsdag 27 oktober 1992
DRUKKERIJ WOLTERS
K cge linkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.? f 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenóeren,
Baak, Bronkhorst, Olbupgen, Rha
Pcldijk, Wichmond-Vierakket
en omstreken

Schouder-
karbonade

o AP
2.95

't is weer Keurslager
RRRweer,,,.
BBlkenbri'i, Bakbloed-

500 gram
(max 2 kg per klant)

Varkensrolladé
iets doorregen

RolpensJuurkoolspek,
Rookmsi

Rauwe
Cassellerrib

500 gram
100 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

2.50

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

If the kids are
united...

You'll get a party

Grolschbusters

28 oktober

De Zwaan
Hengelo Gld

22.00 uur

voor
STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

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

Tijdens de kermisdagen zijn
ze er weer.
Oliebollen (u weet wel die lekkere)

10stuksOiOO

Appelf lappen 5 stuks 6198

Tompoucen 5 stuks 5i25

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel 1250

SPAARBANK
EEN FANTASTISCH AANBOD

in onze spaarweek van 15 t/m 31 oktober

1 jaar vast

2 jaar vast

7,8%
7.9%

(Minimum inleg ƒ 1.000,--)

DeNMS
Spaarbank
goed voor
uw geld

De

WERELDWINKEL
elke vrijdag op de markt

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.

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

i

Sudmilch vruchtenkorfje

150 gram van 0.69 voor0.49
Edah Chocolademelk

vol/halfvol 1 liter van 1.89 voor

F J l terza kjeS no. 4 80 stuks van 1.49 voor

Edah koffiemelk

1.69
1.19

cups pak a 10 stuks van 0.89 voor 0.79
Surinaamse rijSt 4500 gram van 10.95 voor

O C%Q•99

Halve perziken wiksso mi van 1.79 voor 1i49

2 CO• Ww

Ardenner koeken pak250gram vam.79 voor l ••v9

Edah koeken

O QQ• ̂ 7%^

Diepvries aviko ovenfrites

1 99zak a 1000 gram van 2.99 voor • • ̂ ^ *J

Onze weekreclame in de versaroepen:

BoterhamWOrSt snijvers150 gram van 2.09 voor t •

Vergeer extra belegen kaas

6 TSMm ^f

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2000



j Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo GId in "Ons Huis"
j 27 oktober van 18.15 tot 21.00 uur

Magere RUNDERLAPPEN
500 gram 9.
HAMBURGERS
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 gram

KOOKWORST
100 gram

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

1.15

0.95

1.25

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (GId)
Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

2 MOOIE AZALEA'S

3 GROENE PLANTEN

7.95

10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Tijdens de feest-
week pakken wij
een tas voor U in:

* 7 zak krentebo//en
* 6 bolussen

* „Henge/se Toafe/kuukskes"

* Groot stuk gevuld specu/aas
amandellroomboter

* Vers gebrande muesfi
fuif eigen bakkerij)

Winkelwaarde f 25.--
Alleen tijdens de feestweek

TWEE TIENTJES

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Aanbiedingen geldig van woensdag 28 t.e.nx
zaterdag 31 oktober

De prijswinnaar van: Voor ons part vliegt U
de lucht in, is deze week dhr. Heijink uit de
Beukenlaan. Wij wensen hem veel plezier.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

H
Q Bakkerij Bruggink
2 RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

H
5

w
CO

Brok dik Speculaas S
van 3.95 voor 2

KRENTEBOLLEN c
M

aa NVA -

s halen, 4 betalen 
9̂
2!

aci NV A

Kerkstraat 6

GESNEDEN KOOLRAAP
zak 500 gram 0.98

De winlerkost
IkiloPREI voor slechts 1.25
De echte BANANEN CHIQUITA

1 kilo voor 1.98
Uit onze RAUWKOSTBAR:

WALDORF SALADE
500 gram 4.98

KERRY SALADE 500 gram 4.98
Overheerlijk uit eigen keuken:
RODE KOOL MET APPEL

750 gram 2.39
Uit de KAASHOEK:

BELEGEN KAAS heel kilo 11.95
KOMIJN JONG BELEGEN

heel kilo 10.95
Kom langs en maak een gezellig
praatje en hebt u vragen, wij

geven u graag deskundig advies.

TOT ZIENS

G6ME6NT6 H6NGGLO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

l COLLECTEN | BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

Volgens het collecterooster 1992 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
1 t/m 7 november - Nationaal Jeugdfonds
8 t/m 15 november - Diabetes Fonds
Nederland.

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,
sectie VROM, 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.

| INZAMELEN HUISVUIL
Inzameling huisvuil dd. 28 oktober 1992.
l.v.m. de najaarskermis verzoeken wij de
aanwonenden van het lunapark en de
markt, om op woensdag 28 oktober 1992
de containers bij de kruisingen van de
Zuivelweg, Rozenstraat of lekinkte plaat-
sen. Zodat ook deze containers geledigd
kunnen worden.

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat bij hen op 19 oktober
1992 een aanvraag is ingekomen van:
de heer G. Lenselink, Kerkstraat 1 te
Hengelo, voor een vergunning ingevolge
de Woningwet voor het veranderen van
een woning, op het perceel Vordenseweg
43 te Hengelo.

Hengelo, 27 oktober 1992.

H I N D E R W E T

Burgemeester en v\ ethouders van Hengelo maken bekend:

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

Maatschap Groot Roessink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwet-
vergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokvarkensbedrijf, op het perceel
Varsselseweg 6 te Hengelo GId.;
Maatschap G.J.H, en J.H.J. Haggeman, voor een nieuwe de gehele inrichting omvat-
tende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een kippenhouderij, op het
perceel Riefelerdijk 9 te Hengelo GId.;
de heer H. Kemper voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwet-
vergunning, voor een varkensmesterij, konijnenmesterij en rundveehouderij, gelegen
aan Schapendijk 6 te Hengelo GId.;
positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 28 oktober 1992 tot 11 november 1992. Na deze datum, tot het
einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college,

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende
te voorkomen of te beperken, op 20 oktober 1992 onder voorschriften een vergunning
ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer M. Bretveld, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden
en/of wijzigen van een melkrundveehouderij en varkensmesterij, op het perceel
Beekstraat 14 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 28 oktober 1992 tot 28 november 1992.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 28 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 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, 27 oktober 1992.

Learning English, a
quick beginners course

for holidaymakers,
businesspeople, Rock

'n Roll fans and
perverts met de

Grolschbusters
28 oktober

22.00 uur in tapperij
De Zwaan

£ Hengelo GId

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg

hoveniersbedrlff
Rondweg 2a - Hengelo GId

Tel. 05753-1424

Waar koopt men

waterbedden
matrassen

Kuperus bedbodems
dekbedden
dekbedovertrekken
Daar waar een eerlijk en goed advies gegeven

wordt.

I

DUS BIJ DE

Mededeling Mededeling
Zoals u weet of gezien heeft zijn wij verhuisd met ons installatiebedrijf, zodat
wij u nu alles onder 1 dak kunnen bieden.

Tevens willen wij u moedelen de openingstijden van ons installatiebedrijf:
maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 18.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur

Materiaal afhalen aan de Marktstraat.
Voorstoringen staan wij 24 uur voor u klaar.

Openingstijden winkel:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.30-21.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Kom gerust even binnen in onze nieuwe expertzaak.

eicpert ARENDSEN

installatiebedrijf 1JJ' \ ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo GId - tel. 05753-2511

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo GId. Tel. 05753-1484

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-TV en als
HOOFDPRIJS

een PORTABLE KTV.

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

Dagelijks zijn wij van 14.00 tot 21.00 uur geopend.



BACK TO SCHOOL £

55? IEXAS
INSTRUMENTS

Texas Instruments 1104
Practische en sterke reken-
machine met naast alle basis-
functies ook een procent-
en een worteltrek-toets.
Uitgerust met peheugen en
compleet met beschermhoes.

TI-prijs:
35,-
AKTIE:

22»

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

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

T130STAT
Als TI30 met extra statistische
functies.
Tl-prljs:
49,-AKTIE:

TI30STAT-SOLAR
DezeTI30-STAT
werkt op licht
energie! 39r

Met geheugen voor
150 namen en

telefoonnummers

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

TI-prijs: 99,- —"^
Onze AKTIEprijs:

iiiieia \ui aiiucio

59*
Wij berekenen geen

voorrijkosten.

SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29,7255 AB Hengelo G.td.05753-3828

HAAS- EN RIBKARBONADE
500 gram 5.45

NAGELHOUT 100 gram 3.25
BLOEDWORST 100 gram 080

SLAGERIJ

KIEUWEMHUIS
Past. Thuisstraal 8
KEIJENBORG
Tel. 05153-1320

Café-Restaurant-Partycentrum

"Langeler"
Spalstraat 5, Hengelo Gld, tel. 05753-1212

zondag 1 november tijdens de
Hengelose Kermis en Vrijmarkt

ouderwets lekker
Pannekoeken eten

Da's feest voor jong en oud!

•
•
•
+
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
+
•
•

Wij feliciteren LUBBERS Woonwinkel

met de opening van hun geheel nieuwe
beddenspeciaalzaak

Regelink's Schildersbedrijf Tacxschoenmode

Mr. Steam
De enige echte
PROFESSIONELE
tapijt schoonmaak-
machine

Te huur bij

,Spannevogel'

ALBERT HEIJN

Bakkerij
H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753^1200

ANJA HOLLAND

•
•
4
+ ~
^ Zondag 1 nov.
l GROTE BINGO
^ met maximum f 2000.—
^ aan geldprijzen

^ Aanvang 19.30 uur

+ CAFE-REST.

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

+
• SPORT GOED

Mishandel
„HENGEL"

WILLEN VAN H AL

JANSEN WEG

T met SPORTGOED
^ van

* RoozegaardeSpori
Spalstraat 13, Heneelo Gld

t Tapijt vuil?
+ Haal dan de
^ TAPINETTE
T diepte reiniger
^ Huur slechts /10,00 per dag,
^ verbluffend resultaat

• GLAS-VERF-BEHANG

Het is feest in Hengelo dat betekent ookjeest bij
uw windmolenbakker.

Alleen deze week;

Hengelse Peerdebol

Hengelse Peerdjes

4.25
1.00

Weekendaanbieding;

Hazelnoottaart van 17.50voor l O.UU

Tijdens de Kermismarkt woensdag hebben wij in
onze kraam diverse warme snacks en natuurlijk
vele andere overheerlijke produkten o.CL:

Hengelse Wegge

Wy wensen ujyne kermisdagen toe.

NNÏNQ/JIOLE^BKKERS

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

ONDERHOUD / NIEUWBOUW / VERBOUW

Installatiebedrijf ARENDSEN

Voor al uw: Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakwerk

Elektrische installaties

Gas- en Water installaties

Let op!
Voor de maanden november en december krijgt u bij aankoop
van een nieuwe HR CV-ketel naast de ƒ 350,-- rijkssubsidie ook
nog een kadobon van ƒ 150,-- te besteden bij Expert Arendsen.
Kom gerust even kijken in onze showroom waar o.a. staan
opgesteld: Nefit turbo, Atag, Radson, Vaillant.
Tevens hebben wij met spoed plaats voor een

CV monteur en Loodgieter

installatiebedrijf Arendsen
Raadhuisstraat 14 - 7255 BM Hengelo Gld - tel. 05753-2511

Café

't Hoekje
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Kermis Hengelo Gld
Muziekweekend voor jong en oud bij

't Hoekje

Vrijdag 30 oktober

FUZZY BUSINESS
Bluesrockband

Zaterdag 31 oktober

TOCUS
met Toon Rondeel - Richard Oldenhave

Zondag 1 november

de DRIE TREKZAKKEN
harmonikamuziek

Vrijdag en zaterdag aanvang 21.30 uur.
Zondag aanvang 15.00 uur.

Gratis entree.



Ruilverkaveling " Hengelo-Zelhem"
ter inzagelegging ontwerp-planwijziging.

De ter inzagelegging van de ontwerp-planwijziging
ex. artikel 84 van de Landinrichtingswet voor de
ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem" zal naar ver-
wachting plaatsvinden van maandag 9 november
1992 tot woensdag 9 december 1992.
De ontwerp-planwijziging wordt door Gedeputeerde
Staten van Gelderland ter inzage gelegd ter provin-
ciale griffie, ter secretarie van de gemeenten
Hengelo, Zelhem, Vorden, Doetinchem, Hummelo
en Keppel en Ruurlo, alsmede ten kantore van het
waterschap IJsselland-Baakse Beek.
Vooruitlopend op deze ter inzagelegging zal de
Landinrichtingscommissie voorde ruilverkaveling
"Hengelo-Zelhem" een tweetal zgn. "open" dagen
organiseren en wel op donderdag 5 november
1992 in hotel-restaurant "Leemreis" in Hengelo
en op vrijdag 6 november 1992 in café "Het
Witte Paard" te Zelhem. telkens van 09.00 tot
16.00 uur.
Op deze dagen krijgt een ieder de gelegenheid om
kennis te nemen van het ontstaan van de ontwerp-
planwijziging.

De Landinrichtingscommissie "Hengelo-Zelhem"

UW Hengelo Gld

FANCY FAIR en
KLEDINGBEURS

op woensdag 4 november a.s.

in "Ons Huis", van 14.00 tot 17.00 uur.

Een ieder is hartelijk welkom.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP WOENSDAG 4 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER A.S.

in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

CAMPING EN BOTENVERHUUR ZOER
auteur: Herman van der A.

De rolverdeling is als volgt:

Cornelis Zoer
Albert Zoer
Gertman Zoer
Herben
Vrouw Naegel
Wilma
Karin
Diene Pot
Dora Pot

Regie
Souffleuse
Grime
Toneelmeester

Campinghouder
Kok
Campinghouder
Postbode
Dorpsgenoot
Campinggast
Campinggast
Campinggast
Campinggast

Harry Weverink
Henk Woerts
Leo Sueters
Gerben Gussinklo
Riky van Campen
Anne Marie Teunissen
Evelien Takkenkamp
Diny van Campen
Leona Sueters

Henk de Raat
Gerdien Langwerden
Betsy Wentink en Diny Duitshof
Willem Elsman

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel.
1212, café Wolbrink en alle leden van de H.T.V.

Hinderwet
Vergunning verleend aan Maatschap Enzerink
voor een fokbedrijf en melkveehouderij aan de
Zelhemseweg 15 te Ruurlo.

In beroep gaan is mogelijk tot 30 november 1992.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben
besloten een vergunning ingevolge de
Hinderwet af te geven aan Maatschap Enzerink
in Ruurlo. Het gaat hier om een vergunning
voor het uitbreiden of wijzigen van een fokbe-
drijf en melkveehouderij in Zelhem. De vergun-
ning is verleend met een aantal beperkingen
en/of voorschriften om het milieu te bescher-
men.

U kunt de vergunning en alle stukken die erbij
horen gaan inzien van 29 oktober tot 30 novem-
ber 1992:
- In het gemeentehuis van Ruurlo op elke werk-

dag van 08.00 tot 12.00 uur, alsmede elke
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur in het politie-
bureau, Borculoseweg 6 te Ruurlo;

- In het gemeentehuis van Hengelo op elke
werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;

- bij de provinciale dienst Milieu en Water,
Markt 9 in Arnhem, op werkdagen van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De
heer W. Willems kan de stukken toelichten.
Hiervoor kunt u een afspraak met hem maken,
telefoon 085-598681

provincie

GELDERLAND

BEKENDMAKING

De aanvrager van de vergunning, de wettelijke
adviseurs en degenen die al eerder bezwaar
hebben aangetekend tegen de vergunning-
aanvraag en/of de ontwerp-beschikking kunnen
nu beroep instellen. Zij die aan kunnen tonen
niet in staat te zijn geweest bezwaar te maken,
kunnen nu ook beroep instellen.

Tot 30 november 1992 kunt u schriftelijk in
beroep gaan bij de Raad van State. U richt uw
beroepschrift dan aan de Raad van State, afde-
ling voor de Geschillen van Bestuur, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De vergunning wordt pas van kracht nadat de
beroepstermijn is verstreken tenzij iemand tij-
dens deze termijn een verzoek om
schorsing/voorlopige voorziening heeft inge-
diend. Dan wordt eerst over dat verzoek
beslist
Een verzoek om schorsing of voorlopige voor-
ziening moet worden gedaan aan de voorzitter
van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur
van de Raad van State.

De wettelijke termijn van zeven maanden, waar-
in het besluit genomen had moeten worden, is
overschreden.

Arnhem, 8 oktober 1992 -
nr. MW91.12462-6031020

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. J.C. Terlouw - voorzitter
drs. CP.A.G. Crosborn - griffier

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l NOVEMBER

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Doopdienst

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag l november 10.00 uur Woord en Communieviering met
zang van het koor
Maandag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur Woord en
Communieviering met zang van het gemengd koor
Dinsdag 3 november 19.00 uur Avondmis op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-
dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks
rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 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!

31 OKTOBER - 1 NOVEMBER
dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

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

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

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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) tol. 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.

***

Hotel - Café - E>e§t#jirant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

VISHANDEL

J, H O E K S T R A
EEFDE
TEL. 05750-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de

Herfstmarkt te Hengelo Gld.

Onze Herfstmarkt-reclame:

Grote pot ZURE HARING
geen 4.00 maar 3 25• <bW

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

J|̂ A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-1036

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-Ï

WXBSfWSÜÏBXBXaX^^

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

drukwerk
Kampstrut 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

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

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 tot 31 dec. '92.

Fruit bedrijf Horst ink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecirUst

Telefoon 05753-2619

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 150 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• goedkopere technische service door beter technische

know-how. *

Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons zoontje en
broertje

JANNES HENNIEK

We noemen hem BORÉ

Berry, Willy, Rico,
Maaike en Djody Imhoff

18 oktober 1992.
Sarinkdijk 6,
7255 MS Hengelo Gld.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de getoonde
belangstelling, de vele kaarten, bloemen, cadeau's
en aanwezigheid, die we bij ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.
Het is voor ons een onvergetelijke mooie dag ge-
worden.

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

De Dunsborg 6,
7255 PR Hengelo Gld.

Voorde vele felicitaties, bloemen, cadeau's, die we
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk op 12
oktober mochten ontvangen zeggen we U allen
hartelijk dank.

H. VOSKAMP
H. VOSKAMP-STARINK

Asterstraat 18,
7255 XW Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Het gemis zal altijd blijven, maar de vele blijken van
medeleven na het overlijden van mijn vriend, onze
vader, opa en oom

HENDRIK TEUNISSEN

was voor ons een grote steun.

Uit aller naam,
Fam. Teunissen

Sarinkkamp 49,
7255 CX Hengelo Gld.

Na het toch nog onverwachte heengaan van
mijn geliefde vrouw en onze zorgvolle moteder,
groot- en overgrootmoeder

Lamberta Johanna Lebbink-Maalderink

mochten wij vele blijken van medeleven ont-
vangen.

Het heeft ons gesterkt in dit verlies.

Onze oprechte dank langs deze weg.

Namens de familie
H. Lebbink

Hengelo Gld, oktober 1992.
Beukenlaan 25.

ZANGERS CONTACT AVOND

Op dinsdag 13 oktober j.l. hield het Hengelo's Gem.
Koor haar jaarlijkse zangers contact avond in de
zaal van Hotel Langeler.
Als gastkoren waren aanwezig het WehLs gemengd
koor o.l.v. Henk Peppelman, gemengd koor „Zingt
den Heere" uit Halle o.l.v. Jan Kleve ten het Vordens
Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof.
Haogtepunt van deze avond was wel de hulidging van
mevr. Martha Bruggink-Hulstijn die 50 jaar trouw
lid was van respectievelijk Excelsior en het Hen-
gelo's Gemengd Koor.
Een oorkonde, lovende woorden voor haar trouw
repelitiebezoek en de daarbij behorendte zilveren
bondsspeld, werden haar bij dit jubileum aangeboden
door de bondsconsul de heer F. Oldenhof van dte
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumver, m
Nederland,
Tevens werd ook dirigent Bert Nijhof in de bloeme-
tjes geztet. Hij vierde het zilveren jubileum als diri-
gent bij het Hengelo's Gemengd Koor.
Het was een sfeervolle avond met zang op goed ni-
veau in de gezellig vernieuwde ambiance van party-
centrum Langteler.

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Lubbers Woonwinkel te Hengelo Gld mag zich met
recht specialist in wonen en slapen noemer. Op 28
oktober namelijk wordt een geheel nieuwe bedden-
speciaalzaak geopend. Dit betekent een uitbreiding
van 1000 m2 met daarin alles over slapen en slaap-
kamers. •
Met dezte unieke kollektie slaopcomfort wil Lubbers
een groot publiek bereiken, het ruime assortiment
biedt keuze in zowel de voordtelige prijsklasses als
ook in exclusieve slaapkamers en slaapsystemen.
Men heeft beslag weten te leggen op enkele interes^
santé dealerschappen, waardoor de zaak uniek in d'e
regio genoemd mag worden.
Een absolute knaller in de kollektie is d'e Disograph
van het merk Lattoflex, deze computer gekoppeld
aan een testbed meet precies de drukpunten van het
Lichaam en berekent de voor u perfecte combinatie
•/an bedbodems en matras, want alle ruggen zijn
anders.
Ook is er een waterbed studio, een ruime kollektie
tiener- en seniorenbedden en vele kastenpro-
gramma's.
Vanaf donderdag 29 oktober is dit alles te bezichtigen
tijdens de open slaapdagen. Er zijn dan diverse aan-
trekkelijke aanbiedingen en akttes.

A.B.T.B.
AFD. KEIJENBORG-HENGELO

Op woensdag 4 november 1992
bestaat de afdeling Kei j enborg-Hengelo
75 jaar.

Wij willen dit jubileum beginnen met een H.
Mis om 13.30 uur in de kerk van St. Johannes
de Doper te Keij enborg.

Aansluitend wordt in zaal Winkelman, St. Jan-
straat 3 te Keijenborg vanaf plm. 14.45 uur een
receptie gehouden.

Het Bestuur

Evt. giften worden bestemd voor een goted doel

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

OUD PAPIER NIET MEER INLEVEREN BIJ
KORFBALVELD
Wegens het opheffen van de korbalvereniging Quick
'bl is ook de mogelijkheid verdwenen om oud papier
bij het korföalveid. aan de Korenbloemstraat af te
leveren.
De mensen die jarenlang gewend waren om elke
eterste zaterdag van de maand hun opgespaarde
kramen e.d. naar ons toe te brengen, kunnen wij
neiaas niet meer van dienst zijn.
Zij kunnen nu terecht op de andere adressen die ge-
regeid in „de Reclame" worden vermeld.
Bestuur en oud-leden van Quick '81 willen graag de
Hengeiose bevolking bedanken voor hun medewer-
king aan de oud papiteraktie, die toch telkens weer
een aardig bedrag voor de vereniging opleverde.
Blijft u alstublieft doorgaan met inleveren van oud
papier, dat komt het Hengtelose verenigingsleven en
hei milieu ten goede.

NIEUWE CONCERTDATUM STATUS QUO
IN L>O£T1NC11EM
Voor het onlangs ( (28 aug.) wegens ziekte van
basgitarist John ,Rhino' tdwards afgelaste optreden
van Status Quo in de Houtkamphal te Doetinchem is
nu een vervangende datum vastgesteld en wel op
vrijdag 6 november a.s. In het voorprogramma treed
ook nu weer de Dotetinchemse rockforma'ue Under-
cover op. De hal is om 19.30 uur open.
Toegangsbewijzen die voor het optreden in augustus
gekocht waren, zijn ook nu geldig.
„The Quo" viert dit jaar haar 30-jarig btslaan met
de rocht „Till you drop" Tour, die optredens over de
hele wereld bevat.
Zanger Francis Rossi en gitarist Riek Parfitt zijn de
oudg'edienden in de band en spelen dan ook al
30 jaar samen.

OPEN DAG RIAGG OOST GELDERLAND
Het Riagg Oost Gelderland houdt op zaterdag 31 okt
van 11.00 tot 15.00 uur een open dag op het adres
Kapoenistraat 31 te Doetinchem.
Waarom een open dag? De Riagg Oost Gelderland
bestaat 10 jaar. Reden om feest te vieren en u uit t<e
nodigen op onze open dag.
De open dag is bedoeld voor iedereen. Niet alleen
voor volwassenen, maar ook voor ouderen en kinde-
ren. Iedereen is van harte welkom.
Op de open dag kunt u informatie krijgen over het
werk van de Riagg, over de jeugdzorg, de volwassen
zorg, de ouderenzorg, de krisisdienst, de psycho-
therapie, over preventie en dienstverlening en over
de rechten van de kliënt
U kunt via video's kennis maken met de inhoud van
het Riagg werk. U kunt een rondgang door ons ge-
bouw maken.
Maar er is meer. Het is ook feest, ter zijn aktiviteiten
voor kinderen, o.a. schminken, ballonnen, kinder-
voorstelling en een feestelijke grabbelton
En Neerlands laatste echte kwakzalver is aanwezig
met zijn eigen gebrouwen levenselixer. Natuurlijk
met zijn bekendte garantie: geen baat, geld weg.

BIJEENKOMST AGRARISCHE COMMISSIE
KRING GRAAFSCHAP

i

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

TAPPERIJ-DISCO „DE ZWAAN" j
presenteert tijdens de najaarskermis

woensdag 28 okt. vanaf 20.30 uur
de Hengelose rockformatie

„DE GROLSCHBUSTERS"
vrijdagavond 30 okt.
de Ierse volkszanger

MICHAELROBINSON
zaterdag 31 okt.

de groep „VERRASSING"
Tijdens de kermisdogen is onze discotheek
's avonds geopend en zondagmiddag l nov.
vanaf 14.30 uur.

Wij wensen U prettige kerm i sd a gen en
tot ziens bij „de Zwaan"

UIT, GOED VOOR U! |:

Voor het slijpen van vee-
scheermessen on rep. app.
Slijpinrichting Jansen, St
Janstraat 65, „de Kei",
Keijenborg. Tel. 05753-
1773.

Te huur per l nov. 1992
kamer-appartement
Tel. 05754-1285

Te koop Honda MTX, b.j.
'86, rood-wit, speciale
uitvoering. Tel. 05754-1265

Te koop plm 20 m2 antrec.
gr. klinkers prijs ƒ 200,—
Tel. 05753-2578.

Te koop VERSE NOTEN.
Zaterdag 31 oktober van
9-12 uur op Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo.

Gevraagd vrijwillige hulp
bij kinderknutselgroep op
de zaterdagmiddag, boven
18 jaar. lul.: 05753-2242

UNIE VAN VRIJWILLIGERS HENGELO GLD
De „donkere" dagen van het jaar breken weer aan
maar ook de gezelligheid kent dan haar bestaan!
Het jaarlijks evenement
op 4 november, zo maken wij bekend.
Geef de datum aan familie en vrienden door
dan zeUen de UVV-sters hun beste beentje voor.
Alle jaarlijkse aktiviteiten op een rij
dan hoort de Fancy Fair daar zeker bij.
Om het een ieder naar de zin te maken
verdelen wij de taken
Het moito van 1992 is „Samen werken"
om alzo de banden te versterken.
Samen de kas versterken
en aan nieuwe programma's werken.
Nieuw zijn de produkten van het seizoen
zoals eigengemaakt jam, ja „zelf doen".
Het jaarlijks terugkerend rad van avontuur
spanning, prijzen, juist avontuur
Een ta£el met bloemen en handwerkea,
nijvtere handen, het is te merken.
De bekende stand van koffie en thee
is reclame voor de UW.
Een lekker wafel uit de stand
meenemen, of zo op d'e hand.
Neem op de kledingbeurs een kijk
Kom, kijk en vergelijk
Wellicht hangt er voor u iets voordeligs tussen
en houdt u van wikken, wegen, minnen en plussen.
De Fancy Fair is dan ook een vast onderdetel van
het jaarlijkse program.
Een advies „Kom es an"
en maak er een fijne middag van.
Zo komen we samen door de tijd
en wensen U een seizoen vol gezelligheid.

Uniek spektakel in Hengelo Gld
VLOOIENMARKT EN PIEKENKERMIS
Op zondag l november wordt 'er tijdens de najaars-
kermis in Hengelo Gld als extra even'ement een vrij-
markt annex vlooienmarkt gehouden, waarvoor zich
ruim 50 standhouders hebben opgegeven.
Er wordt van alles aangeboden van prachtig antiek
tot materiaal uit de fifties. Motoronderdelen, mili-
taria, speelgoed en overtollig huisraad. Kortom voor
elke koopjesjager en verzamelaar moet er wel
iets te vinden zijn.
Maar wat wel heel 'erg bijzonder is, dat de kermis-
exploitanten die hele zondag alle attrakttes voor^|exploitanten die hele zondag alle attraktites voor

Onlangs hield de agrarische commissie kring Graaf-|j|maar EEN PIEK aanbieden, dus elke rit in de auto-
schap een bijeenkomst in zaal „den Bremer" Toldijk.
De voorzitster opende door alle aanwezigen hartelijk
welkom te heten en in 't bijzonder mevr. Mia IJssel-
dijk uit Steenderen.

De voorzitster spreekt over moeilijke tijden voor
de agrariërs o.a. door de blaasjesziekte en de pseudo
vogtelpest.
Met een toepasselijk gedicht sluit ze af en geeft het
woord aan mevr. IJsseldijk die deze avond een ver-
slag doet van haar reis naar Nicaragua. Ze houdt
een boeiende lezing en licht het toe met dia's.
Aan 't einde bedankte de voorzitster haar voor haar
interessante lezing en biedt haar een attentie aan.
Daarna wordt afscheid genomen van mevr. W. Hor-
stink. Zij wordt bedankt voor 't vele en goede werk
dat zij gedurende 6 jaar voor de agrarische commis-
sie heeft gedaan. Voor haar wordt een gedicht voor-
gelezen en een attentie aangeboden.
Mevr. Horstink bedankt op haar beurt een ieder,
waarna de voorzitster de bijeenkomst sluit.

i Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070- 614614

scooter, swing mill en alle andere bezigheden kost
maar l gulden.
Vanaf 13.30 uur kunt u op de vrijmarkt annex
vlooienmarkt terecht tot ca. 18.00 uur en vanaf 14.00
aur zal ook de pi'ekenkermis van start gaan.
Het gebeuren vindt plaats in het centrum van
Hengelo Gld.

WANNEER MOET IK EEN GRIEPSPUIT
BESTELLEN?
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de grtep-
spuit niet voor iedereen nodig is. De arts kan u dat
precies vertellen of u een spuit nodig heeft. Kort
geztegd komt het hier op neer dat mensen die een
extra risico lopen bij het krijgen van griep, zoals
hart- en CARA-patiënten een griepspuit nodig kun-
nen hebben. Elk jaar verandert de samenstelling van
de griepspuit, zoals ook dit jaar. Eenmaal ingespoten
betekent dit nog niet dat u geen griep meter kan
krijgen. De inspektie voor de volksgezondheid be-
veelt aan om in november '92 de griepspuit te laten
injecteren. Vraag de datum even na bij uw huisarts
of apotheek, gezonde mensen hebben in principe geen
griepspuit nodig! In Hengelo Gld krijgen alle mensen
met een risico een brief van de apotheker en huis-
artsen met informatie over de griepspuit. Daarin
staat ook de datum waarop u uw spuit kunt komen
h'alen.

FEEST IN HENGELO GLD
U heeft in de vorige editte van dit blad het pro-
gramma kunnen lezen van wat er zoal in Hengelo G.
te doen is in de laatste oktoberWeek.
Met nadruk willen wij u nog op het volgende attent
maken:
Zaterdag 31 oktober, parkeerterrein Leliestraat, aan-
vang 14.00 uur: de Hengelose ponyclub demonstreert
haar kunnen.
Daarna op hetzelfde terrein springdemonstraties
door dte „Bosruiters" en de landelijke rijver.
„In Stap en Draf" organiseert ringsteken per dogcar
waarmee aantrekkelijke prijzen te winnen zijn.
De bovenstaande verenigingen zegden spontaan hun
medewerking toe in het programma, waarvoor dank.

Helivluchten
Reducttebonnen kunnen en moeten vóór 29 oktober
a.s. in gewisseld worden bij „de Drievetol" en boek-
handel Wolters. Daarna is dit niet meer mogelijk.
Overige kaarten voor een htelivlucht zijn t.e.m. vrij-
dagavond te koop voor f 35.—. Zijn er nog enkele op
zaterdag dan kosten ze f 40.—, dus alleen als er
kaarten over zijn.

Vuurwerk
In overleg met burgemeester en wethouders is het
vuurwterk op vrijdagavond verplaatst naar „de met-
maat" in verband met de renovatie van de Bleijke.
Wij verzoeken u dringend eventuele aanwijzingen

door de politie, op te volgen, zodat een en ander
gofed kan verlopen.
Wij wensen u allen fijne, gezellige dagen in ons
Hengelo Gld.

PR-commissie Hengelo Gld

NAJAARSVERGADERING BIJENVERENIGING
Op woensdag 28 oktober 1992 houdt bij'envereniging
de Vooruitgang uit Hengelo Gld haar najaarsver-
gadering in zaal Wolbrink aan de Bleekstr.aat.
Op de agenda staat dte bouw van een verenigingsstal
in samenwerking met de gemeente Hengelo.
Na afloop van de vergadering om 21.30 uur, zullen er
enkele video-films worden getoond over o.a. de
zogenaamde Buckfastbij.

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
•

**• geboorte- en huwelijkskaarten
«3° jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

*&• visitekaarten
K*- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«3= rekeningen, briefpapier
«sr circulaires, folders, prijslijsten
&- enveloppen, briefkaarten, sets
«• kettingformulieren enz. enz.

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



Laat voor de winter uw

CV-ketel vakkundig schoonmaken
Tijdelijk GRATIS rendementmeting

Of vervang hem voor de

Radson Nox HR 2510 combi
f 2840.— incl. BTW

Hierop is de Rijkssubsidie van f 350.— in min-
dering te brengen

Vraag vrijblijvend informatie

Installatie- en ontstoppingsbedrijf

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - Zelhem - Tel. 05753-1199

DAMNIEUWS

Daar er geen bondscompetitie werd gespeeld, werd
er alleen gestreden voor de onderlinge competitie.
A. Versteege speelde een goede wedstrijd tegen L.
Koldenhof. Laatstgenoemde stond een schijf voor,
moest deze weer prijs geven en zo wist A. Ver-
steege remise te behalen. J. Heijink en G. Half man
speelden al voor de finale (beiden al geplaatst).
J. Heijink kwam een schijf voor maar G. Half man
pakte deze terug en de heren berusten na 4 uur
spelen in remise. H. Vos zette zijn zegereeks voort
door van A. Hoebink te winnen.
Rest van de onderlinge wedstrijden:
J. Wentink-H. Luimes 0-2, D. Walgemoet-H. Dijk-
man 2-0, J. Vos-W. Eijkelkamp 2-0, J. Luiten-H.
Zonnenberg 1-1, B. Harkink-J. Schabbink 2-0,
H. Hulshof-H. Groeneveld 2-0.
Standen: groep A: l H. Luimes 6-10, 2 J. Vos 5-8,
3 G. Halfman 5-7.
groep B: l H. Vos 6-12, 2 J. Luiten 6-8, 3 A. Hoe-
bink 6-7.
Groep C: l J. Heijink 5-8, 2 H. Groeneveld 7-7, 3
G. Kreunen 3-5.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 13 tot 19 oktober 1992

Dinsdag: Op de kruising Vordenseweg-Lankhorster-
straat-Hesselinkdijk vond een aanrijding plaats tus-
sen een personenauto en een 3-wielige fiets (trike).
De fietser stak plotseling vanaf de Lankhorsterstraat
de Vordenseweg over. De bestuurster kon hem niet
meer omwijken. De fietser werd met hoofd- en been
letsel overgebracht naar het Sling'eland.
In de Keijenborg werd een gestolen (tegenwoordig
heet dat geleende) fiets aangetroffen. Deze heeft ver
moedelij k iemand van discotheek de Woag'e naar
Keijenborg vervoerd. Aan de hand van de postcode
bleek deze fiets ook in Halle thuis te horen.
Woensdag: In verband met het mogelijk ond'erwer-
ken van bouwafval (stenen) samen met gemeente
en provincie een bedrijf bezocht. Hen coulant geadvi
seerd het afval op de Langenberg te Zelhem te depo
neren omdat er anders meer werk aan vast zou zitten
Dond'erdag: In een bosje aan de Ie Berkendijk werd
afval (asbestplaten en coniferen) gestort. Er lag geen
briefje bij. Deze minne gang van zaken bezorgt de
gemeente extra werk.
Er werd een Empo damesfiets, zwart, aan het bureau
gebracht.
Vrijdag: Een dame wilde aangifte doen van diefstal
Empo fiets. Schriftelijk werk werd voorkomen door
haar de Empo fiets t'erug te geven.
Bij het nieuwe vluchtheuveltje aan de Ruurloseweg
werd i.v.m. klachten terzake het binnendoor rijden
(dat gaat veel sneller) een controle gehouden. Vijf
(auto) bestuurders namen de kortste weg en kregen
proces-verbaal.
Zaterdag: Een „Hengelse" treft voor een winkel de
ex-fiets, (aangifte diefstal vorig jaar) van haar
zoontje aan. Zij besluit toch maar deze naar het
bureau te brengen en met ons te overleggen. Wij zijn
ook nieuwsgierig en gaan een praatje maken met de
ons bekende eigenaar.
Op de Raadhuisstraat een aanrijding met een door-
rijder. Deze doorrijder wurmde zich langs d'e tege-
moetkomende aangever en een geparkeerd staand
voertuig. Aangevers personenauto werd beschadigd
(buitenspiegel en sierstrip).
Zondag: 's Nachts had een inwoner uit Aalten pech
Hij stapte bij de Woage in Halle in de verkeerde bus
Hij ging richting Hengelo. De vreemde eend in de
bijt werd dan ook door de aangeschoten jeugd ont-
dekt. Vanwege de tegenwoordige uitgaansnormen
kun je je zoiets niet meer permitteren: vijf a zes
flinke kerels schoppen en slaan hem in elkaar.
Aan de Bleekstraat wordt een schaftwagen openge-
broken. Een Husqvarna (beton-bitumen) zaag-
machine wordt ontvreemd.
Maandag: Op de kruising Steenderenseweg-Hogen
kampweg vindt een flinke aanrijding plaats. De be-
stuurder van een personenauto komende uit de rich-
ting Toldijk verleent geen voorrang aan eer van
rechts over de Hogenkampweg kamende personen-
auto en veetrailer. Personenauto en trailer staan na
de klap andersom. De andere auto lag op kop in de
sloot. Die bestuurder werd met verwondingen naar
het Slingeland vervoerd.

Franke

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid. Ep,LEPS,E VEREN|GING NEDERLAND

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

KRAAMZORG NA COUVEUSEVERPLEGING
Thuiskomen uit het ziekenhuis met een couveuse-
kindje is voor ouders een enorme overgang. Zolang
hun jonge zoon of dochter in het ziekenhuis wordt
verzorgd staan zij bij de directe verzorging groten-
deels aan de zijlijn. Die situatie verandert abrupt als
hun kind thuiskomt. Sinds september biedt de af-
deling kraamzorg van het Kruiswerk Oost Gelder-
land aan ouders met couveusekinderen meer mogelijk
heden voor kraamzorg thuis.
Wanneer de kraamvrouw langer dan 10 dagen in het
kraambed in het ziekenhuis doorbrengt, kunnen
ouders geen aanspraak maken op kraamzorg thuis,
ongeacht of hun kind nu Wel of niet in de couveuse
heeft gelegen. In feite hebben zij de kraamzorg al
in het ziekenhuis genoten, zo is tot nu toe te rede-
nering. Echter gezien de enorme behoefte aan kraam
zorg thuis biedt de afdeling kraamzorg van Kruis-
Werk Oost Gelderland jonge ouders nu meer moge-
lijkheden. Zij kunnen kiezen tussen volledige dag-
kraamzorg van 8 uur of kraamzorgbezoeken van
tweemaal anderhalf uur per dag. In het algemeen
is drite dagen zorg voldoende zo blijkt. Een combi-
natie van dagkraamzorg en kraamzorgbezoeken is
ook mogelijk. Zo kunnen de ouders bijvoorbeeld
voor een dag volledige kraamzorg en voor 2 dagen
kraamzorgbezoeken aanvragen. Ziekenfonds RZR
heeft hiervoor toestemming gegeven.
Uit ervaringen van kruisverenigingen in Rotterdam,
Eindhoven en Venlo blijkt dat de overgang van
ziekenhuis naar huis minder groot is wanneer ouders
van een couveusekindje enkele dagen professionele
ondersteuning met g'erichte begeleiding krijgen. Met
name de onzekerheid over de verzorging en het
aanpassen aan het dagelijkse ritme speelt de ouders
parten.
Het feit dat hun kind in d'e couveuse heeft gelegen
en veelal in 'n ernstige situatie heeft verkeerd, drukt
extra op hun verantwoordelijkheid.
P/e kraamverzorgenden van Kruiswerk Oost Gelder-
land krijgen speciale scholing en instructies voor het
verzorgen van couveusekinderen. Bovendien zijn zij
mede door de nauwe contacten met de Vereniging
Ouders van Couveusekinderen, op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.
Hoewel de financiering van de kraamzorg na cou-
veuse nog niet formeel is gereg'eld, kan Kruiswerk
Oost Gelderland deze vorm van zorg aanbieden. De
afdeling kraamzorg kreeg begin dit jaar van het
ziekenfonds RZR toeslemming voor uitgestelde of
onderbroken kraamzorg. Echter niet alle ziekenfond
sen en particuliere verzekeraars gaan hiermee ak-
koord. Het is dan ook van belang om de polisvoor-
waarden te lezen.
Bij kraamzorg na couveuseverpleging wordt de toe-
gestane kraamtijd niet overschreden, maar tijdelijk
onderbroken. Meer informatie over deze kraamzorg
is verkrijgbaar bij de afdeling kraamzorg van Kruis
werk Oost Gelderland, tel. 06-8806.

BETAALGEMAK KUN JE ZELF REGELEN

Het betalingsverkeer in Nederland krijgt veel aan-
dacht. De banken voeren met de ondernemersorgani
saties de campagne Betaal op maat en stimuleren het
gebruik van de pincode .De Rabobank doet aan deze
actie mee, maar zet daarnaast nog extra middelen in.
Onlangs startte deze bank met een speciale machti-
gingsservice voor haar cliënten. Deze service helpt
cliënten de manier van betalen goedkoper en gemak-
kelijker te organiseren.
Tot aan het begin van de jaren zestig was er geen
keus. Je kon toen alleen betalen met klinkende munt
en papiergeld. Dat was onhandig en onveilig, zeker
als het om grotere bedragen ging. Het giro-systeem
voor betaalrekeningen bracht uitkomst voor consu-
menten bedrijven en banken. Daarmee werd het
mogelijk om te betalen zonder geld op zak te hebben
Snel daarna werd er nog een nieuw betaalmiddel ge-
ïntroduceerd: de betaalcheque. En de volgende
(voorlopig laatste?) ontwikkeling bracht ons het
plastic geld: creditcards en passen met pincode.
Al die betaalmiddelen zijn natuurlijk prachtig, maar
je moet wel weten wanneer je wat het beste kunt
gebruiken. Uitgangspunt is: het besparen van tijd,
moeite en geld. De machtigingsservice en 't gebruik
van de pincode speelt daarbij een belangrijke rol.
Voor periodiek terugkerende betalingen (per maand,
kwartaal, halfjaar e.d.) is machtigen de beste
methode. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
betaling van de huur, gas en licht, abonnementen,
verzekeringen enz. Deze automatische manier van
betalen voorkomt veel administratieve rompslomp,
en bespaart geld. Want de afhandeling van zo'n auto-
matische betaling is nu eenmaal goedkoper dan die
van met de hand beschreven formulieren. Bovendien
hoeft u niet meer elke maand acceptgiro's af te han-
delen en overschrijvingsformulieren in te vullen. En
met een automatische overschrijving kunt u een be-
taling niet vergeten.
Ook voor wisselende bedragen zoals de telefoonreke-
nig kan tegenwoordig een machtiging worden afge-
geven. Van te voren wordt u dan gemeld welk be-
drag er van uw rekening wordt afgeschreven.
Bij machtigen blijft u natuurlijk wel baas over uw
eigen geld. Bent u het niet eens met een overschrij-
ving, dan hebt u 30 dagen de tijd om de betaling,
zonder opgaaf van redenen, terug te draaien.
Machtigingskaarten kunt u krijgen bij de bank en
bij de instelling waaraan u een machtiging verstrekt.
De Rabobank heeft voor haar cliënten zelfs voor-
bedrukte machtigingskaarten klaarliggen. Daarop
zijn alle gegevens van de rekeninghouder en enkele
veel voorkomende incassanten (gasbedrijf, woning-
vereniging enz.) ingevuld.
Ook betalen met een pas met pincode is betaalgemak
je schuift het pasje in de betaalautomaat en toetst je
pincode in. Dat is alles. Op die manier kunt u be-
talen bij bijna alle tankstations en bij steeds meer
supermarkten en andere winkels.
M»t zo'n pas kunt u trouwens niet alleen betalen, u
kunt er ook geld mee opnemen. Bij ruim 4000 geld-
automaten in Nederland en bijna 50000 in het buiten-
land kunt u op die manier 24 uur per dag en zeven
dagen per week terecht. Bij de geldautomaten van de
Rabobank kunt u overigens met uw pinpas ook
(gratis) kijken welk bedrag er op uw rekening staat.
Wie slim met zijn betaalmiddelen omspringt zal
zichzelf veel moeite en geld besparen. De Rabobanjt
helpt graag bij het organiseren van uw betalingsver-
keer. Een prima hulpmiddel daarbij is een duidelijk
rekenschema voor het plannen van uw betalingen.
Want betalgemak dient de mens .

REUMA

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
a het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag
Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324

EEN PIJNLIJK

TABOEl
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
ieveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25. 3620 AA Breukelen
GifO 2737 Ba-u ?0 70 70 538

Verdient u dit jaar een
verkeersveiligheidsprijs? MM

VERKEEK
SLACHTOFFERS

Ook dit jaar organiseert het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) namens
de minister van Verkeer en Waterstaat de
uitreiking van de aanmoedigingsprijzen.
Aan prijzengeld is ƒ 40.000,- beschikbaar.
Deze prijzen worden uitgereikt in het kader van
de "Actie -25%" die tot doel heeft het aantal
verkeersslachtoffers in het jaar 2000 met 25%
te verminderen.

Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland

Postbus 9090 6800 GX Arnhem

ledereen die zich in 1992 verdienstelijk heeft
gemaakt voor de verkeersveiligheid in Gelder-
land wordt uitgenodigd zijn of haar initiatieven
op papier te zetten en vóór 1 november '92
op te sturen naar het ROVG.

Behalve gemeenten, instellingen en bedrijven
vragen we ook U om uitgewerkte ideeën of
voorstellen op papier te zetten en in te
zenden. Want gaat de verkeersveiligheid niet
iedereen aan?

Een deskundige jury o.l.v. de gedeputeerde
J. de Bondt, voorzitter van het ROVG zal op
7 december a.s. in het Huis der Povincie
te Arnhem de prijswinnaars bekend maken.
Wilt u meer weten? Bel: 085 - 599840.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

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

Elsje heeft een spijsverteringsziekta
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 Breukelen. Tel. 03462-64946

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN


