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DRUKKERIJ WOI.TERS

Rcgelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.* g 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenóoren,

Baak, Bronkhorst, Olbupgen, Rh»

fcldijk, Wichmond Vierakkei

en omstreken

Mager Zuurkoolspek
Hacheevlees A QC

500 gram 7.95
Bieflappen

500 gram
Qvi

500 gram

Kipfilet

500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

4.95

4.95

4.95
4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

^ Tel. 05753-1269

Verzilvering vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

voor schilders en RBS bouw op
maandag 9 november a,s,

's avonds van 19.00 tot 20.00 uur bij

mevr. F. R. Ooms-Lubbers, Vorden-

seweg 24, Hengelo Gld.

Het Bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

afd. Hengelo Gld.

Baak Presents '92

Hobby en Kreatief

beurs

Zaal Herfkens,
Z.-E.weg 64

zaterdag 28 november van
17.00-21.00 uur

zondag 29 november van
11.00-16.00 uur

toegangsprijs ƒ 1 ,--
zaterdag wordt de beurs om

17.00 uur geopend door
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Voor de kleintjes worden
pepernoten meegebracht.
Voor informatie bel 05754-

1900.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Uw oude horloge is geld waard!!

November = Horlogemaand

Afhankelijk van de aankoopwaarde
van een nieuw horloge krijgt U bij
inruil ƒ 10,-- tot ƒ 50,-- terug voor uw
oude horloge.

,A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 057534036

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecfelist

Telefoon 05753-2619 ,

Kwaliteit • maar heel goedkoop!
Hebt U een nieuwe bril nodig en U stelt wel

hoge eisen aan kwaliteit, maar 't hoeft niet

zo modem te zijn.

Kom en kijk en U zult het vinden in onze

"HAL VE PRIJZEN HOEK"
daar zijn monturen vanaf ƒ 54,- dus in die

hoek nu vanaf ƒ 27,-.

De speciaalzaak in brillen en contact-

lenzen.

Oogmetingen in een zeer moderne aparte

ruimte met de allernieuwste apparatuur en

vakmanschap van vele jaren.

A. GROOT KORMELINK

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - tel. 05753-1771

's maandags gesloten

GERRITS-LAMMERS GROEP BA.
winnaars van onze kleurwedstrijd:

El l is Jansen en Jaap Michels

beiden hebben een fantastische cross-
fiets gewonnen.

Van harte gefeliciteerd.

j Doetinchem - Hengelo Gld - Winterswijk - Didam - Silvolde
Zevenaar • Duiven

Marktplein 5 - Steenderen - tel. 05755-1204

Zaterdag 7 november

Amerikaanse zangeres met band

Blues - Funk - Rock

aanvang 22.00 uur

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

Molen speculaasbrokken

pak a 3 stuks van 2.19 voor

D.E. KOffie snelfilter en normale maling,

1.89

vacuüm, pak a 500 gram van 4.99 voor

Extra goedkope wijn
Domaine du fraisse St. Chinia

4.79

750 ml van 6.95 voor5•

P.C.D. dOppinda'S 250 gram van 1.19 voor

2•

Zelf rijzend bakmeel 500 gramvan0.69voor0.59

VOldrOp zoet/l, zout of munt

250 gram van 2.09 voor

Scholten boerencakemix

400 gram van 1.89 voor

Royco cup a soup

diverse smaken van 1.69 voor

1.79

1.59

1.49

Onze weekreclame in de ver sa roepen:

1 JBSQ
~î ^^7

Vergeer jong belegen kaas

kilo van 11.98 voor 9.98

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2000



Onze wens ging in vervulling

SJOERD

heet onze zoon die op 28 oktober 1992 geboren is.

Bertus en Dorry Mcnkveld
Juliannaluan IS
7255 EE Hengelo (Gld)
05753-3911

Tot het laatste toe betrokken bij alles wat hem
dierbaar was, is in alle rust en vrede van ons
heengegaan onze lieve vad'er en opa

HENDRIK BERNARD LUBBERS

weduwnaar van Hentje Wolters

op de leeftijd van bijna 90 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle ver-
zorging die hij op „Den Ooiman" on „De
Bleijke" heeft ontvangen.

Hengelo Gld, F. R. Ooms-Lutbers
Herman
Jan-Peter en Hedwig
Richard

Hengelo Gld, K. F. Lubbers
P. G. Lubbers -Zommelink

Esther
Simone

Hengelo Gld, A. Lubbers

Ede, H. B. Lubbers
B. Lubbers-Brolsma

7255 CB Hengelo Gld, 28 oktober 1992.

Kerkstraat 17.

De begrafenis heeft maandag 2 november
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde broer, zwager en oom

HENDRIK BERNARD LUBBERS

in de gezegende ouderdom van bijna 90 jaar.

B. SpiekeivLubbers
L. Wolters-Schuppers

A. Meenink
D. J. A. Lubbers
neven en nichten

Hengelo Gld, 28 oktober 1992.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling die wij, in welke vorm dan ook, op
onze trouwdag mochten ontvangen.

GERHARD EN HEIDI GLASTRA-
MAALDERINK

Julianalaan 4,
7255 EE Hengelo Gld.

Onze 40-jarige trouwdag is mede door uw aan-
wezigheid op de receptie en door de vel'e bloe-
men, kaarten en cadeaus tot een onvergetelijke
dag geworden.
Heel hartelijk dank voor dit alles!

H. Lubbers
G. J. Lubbers-Bre*veld
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, november 1992.
„Köstershuus",
Kervelseweg 4.

Dank voor de gelukwensen en cadeau's, die mede
onze 50-jarigc huwelijksdag tot een onvergclelijkc
gemaakt hebben.

FAM. WEIDEMAN

Margriethof 16
Hengelo Gld.

1892 100 jaar 1992

Gelderse Maatschappij van Landbouw afd Hengelo Gld

Op donderdag 12 november a.s. is het 100 jaar
gelegen dat de Geldersche Maatschappij van Land-
bouw afd. Hengelo (Gld.) werd opgericht.
Ter gelegenheid hiervan wordt een receptie gehou-
den in de zaal van Hotel Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.), alwaar u wordt uitgenodigd.

Programma:
13.30-14.00 uur - Ontvangst met koffie.

14.00 uur - Aanvang officiële gedeelte.
Aanbieding van een hapje en
een drankje,

vanaf 16.30 uur - Koffie met een broodje.

Zij die het woord wensen te voeren gaarne bericht
aan het secretariaat.

secr.: Wolsinkweg 2, 7256 KA Keijenborg,
tel. 05753-3476.

HAMLAPPEN
500 gram 6.65
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.15

GEBRADEN GEKAKT

100 gram 1.35

TONGEWORST

100 gram l AS

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bloemen

verkoopkas
.

DEZE WEEK

volop CYCLAMEN
div. kleuren 3 voor l U.'

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

KLEIBINTEN 5 kilo voor 1.50
KLEiBINTEN grote voordeelzak

5.50
RODE EN WITTE KOOL
groot of klein per stuk 0.98
Nieuwe oogst CLEMENTINES
40 stuks 6.98

Uit onze RAUWKOSTBAR:

VENKELSALADE 500 gram 4.98
WITTE KOOL-HAMSALADE

500 gram 4.98
Ka ut en klaar complete maaltijd:
CHILI CONCARNE kilo 9.98

Kaasstunt

HOLLANDSE KAASWEEK
Kom gratis proaven

Jonge kaas • jong belegen kaas -
belegen kaas - extra belegen kaas
borrelkaas en komijnekaas
EEN HEEL KILO 9.98

BOEREN BELEGEN KAAS
'/zkilo 6.25

Laat dit uw neus niet voorbijgaan
Dit is slechts maar één week

TOT ZIENS

AL ONZE FIETSEN
Batavus • Union - GazeEle

M.B.K. - Cortina

10-40% KORTING
Wegens reorganisatie van onze zaak, moeten

wij onze winkel en magazijn tijdelijk even

helemaal leeg hebben.

Profiteer van deze aanbieding met noimale

garantie en service, eventueel gratis thuis
bezorgd.

Ook nog 50 huurfietsen vanaf f 250.—

Vanaf januari weer vofop

7993-modef/en
van a/ de bekende merken

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 -

KOFFIEBROODJES
ROOMBROODJES

CHOCOLADEBROODJES
van 1.50 voor

MAISBROODJES
van 0.60 voor

U5 ^

0.50!
>

30 MVA - M3MHVH 3KHVM 3Q NVA

Concert
Kon. Harmonie Concordia

o.l.v. Jules Hendriks

Zaterdag 7 november
sporthal "De Kamp", Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur

Medewerking door

Vordens Mannenkoor
o.l.v. Bert Nijhof

Koopt in den vreemde nief,

waf „DE SPANNEVOGEL" U biedt.

Altijd de laagste prijs volgens onze

prijsgarantie.

Kijk en vergelijk, maar koopt bij

„DE SPANNEVOGEL", waar men

fijn wordt bediend door vakmensen.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

G€M€ENT€ H6NGGLO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

l COLLECTEN ] BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

Volgens het collecterooster 1992 wordt

de komende periode de volgende col-

lecte gehouden:

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.

WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hengelo

maken bekend, dat bij hen op 26 oktober

1992 een aanvraag is ingekomen van:

de heer V.B.J.J.M. te Dorsthorst, Berken-

laan 3a te Hengelo, voor een vergunning

ingevolge de Woningwet voor het veran-

deren van een garage in carport en het

oprichten van een garage/berging, op het

perceel Berkenlaan 3a te Hengelo.

Hengelo, 3 november 1992.

BESTEMMINGSPLAN
HENGELO 1992

I N S P R A A K

BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1992

(KASTANJELAAN 15).

Burgemeester en wethouders maken in-

gevolge artikel 4 van de Inspraak-

verordening bekend, dat vanaf 5 novem-

ber 1992 gedurende 14 dagen tijdens de

kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd.

Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het

(voor)ontwerp-bestemmingsplan Hengelo

1992 (Kastanjelaan 15).

Het plan beoogt het planologisch kader te

scheppen voor de bouw van maximaal 14

(senior)woningen met bijbehorende voor-

zieningen op het terrein, plaatselijk be-

kend Kastanjelaan 15 te Hengelo.

Gedurende genoemde termijn kunnen de

ingezetenen en de in de gemeente

Hengelo Gld. een belang hebbende na-

tuurlijke en rechtspersonen inspreken op

basis van de ter inzage gelegde stukken

door hun reaktie te zenden aan het col-

lege van burgemeester en wethouders

voornoemd.

Hengelo, 3 november 1992.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van de heer J. Hendriksen te Hengelo, voor een

vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een

varkens- annex rundveehouderij, gelegen aan Oude Varsselseweg 4 te Hengelo.

De aanvraag ligt ter inzage van 4 november 1992 tot 4 december 1992. Na deze datum,

tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 4 december 1992 schriftelijk bij ons college worden

ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde

datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid,wordt

gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de

aanvrager en de overige aanwezigen.

Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven

of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later

bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

de heer H. Hiddink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende

hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een rundveehouderij en

varkensmesterij, gelegen aan Groenendaalseweg 4 te Hengelo, positief te beschikken

onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken

liggen ter inzage van 4 november 1992 tot 18 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 27 oktober 1992 onder voorschriften een vergunning

ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

v.o.f. aannemersbedrijf Hendriks te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting

omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een

timmerwerkplaats, op het perceel Kruisbergseweg 10 te Hengelo.

De beschikking ligt ter inzage van 4 november 1992 tot 4 december 1992.

BEROEP tegen deze beschikking kan tot 4 december 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 Ra.'id van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.

Hengelo, 3 novem )er 1992.

" EVENEMENTENKALENDER

November:

4 - Fancy Fair/Kledingbeurs, UW" Ons Huis",

14.00-17.00 uur.

4-7 - Toneeluitvoering H.T.V., zaal Langeler,

20.00 uur.

7 - Concert Harmonie Concordia, sporthal "de

Kamp", 20.00 uur.

8 - Wildrit Hamove, start café Wolbrink, 14.00

uur.

14 - Uitvoering Soli Deo Gloria, zaal Langeler,

19.30 uur.

14-15 - Tentoonstelling Exokan in "de Horst".

21 - Intocht St. Nicolaas.

December:

4 - Opening stratenvolleybaltournooi, sport-

hal.

13-Kerstmarkt.

26-27 - Fototentoonstelling, zaal Winkelman.



P L A N T NU!!!

* struikrozen - stam- «n klimrozen

* bosplantsoen

* haagbeuken - ligustrum

* coniferen

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedri/f

RONDWEG 2A - HENGELO GLD - TEL. 05753-1124

K A D O 'S KOOP JE BIJ ,DE SPANNEVOGEL'

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Gevraagd met spoed
woonruimte voor oudere
man met zoon, omgeving
Hengelo GId. Brieven
onder no. 45 bureau
de Reclame ,

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrfjf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

Te koop diepvrieskist
450 liter. Tel. 05755-1675

Gratis af te halen jonge
poezen. A. Teunissen
05753-7226, na 17.00 uur

Te koop Suffolk ram
geb. febr. '91 en haag-
coniferen. Hofstede,
Reigersvoortseweg 2, Tol-
dijk, tel. 05755-1G44

Te koop AEG Turna was-
machine met losse centri-
fuge, één koop f 250.—
Tevens kachel + gasfles
geschikt voor camping of
werkplaats f 175.—
Tel. 05753-3740

Te koop eiken bankstel
Tel. 05755-1987

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Henfelo GId

Dik bevleesde
RUGGEBOTJES
500 gram

RUNDERWORST
500 gram

Magere Poesla
RUNDERLAPPEN
(heerlijk gekruid met een toefje
kruidenboter)

100 gram

Droog NAGELHOUT
100 gram

4.35

7.25

2.45

3.75
Ilummeloseweg 3 - Hengelo GId - Tel. 1258

Sluiting Bibliotheek Keijenborg

Helaas is de sluiting per l november definitief.

Wij danken alle medewerksters hartelijk voor
hun vrijwillige inzet gedurende de afgelopen

jaren.

Voor onze lezers: jammer dat het zo gelopen is!
'n Goed alternatief: bezoekt U eens de biblio-
theek in Hengelo, er gaat een wereld aan
boeken voor U open!

Bestuur Bibliotheek

SNITSELS

GRILLWORST

LEVERKAAS

100 gr 1.50

100 gr 1.30

100 gr 1.40

Weer voorradig: eigengemaakte

ROOK WORST en ERWTENSOEP

SLAGERIJ

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

JAARVERLOTING 1992

Uitslag der trekking

104 • 112 - 265 • 285 • 467 - 471 - 744 -

757-830-890-941-1002-1071-1165

-1312-1328-1343-1469-1588-1605

-1700 -1745 -1844 -1904 - 2239

Prijzen af te halen tegen inlevering van prijs-

winnend lot, iedere werkdag (maandag t/m

vrijdag) van 10.30 tot 12.30 uur bij mevr. M.

Wolsink-Wagenvoort, Wichmondseweg 4,

Hengelo GId.

Geen telefonische inlichtingen.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

NATIONALE COLLECTE "GEEF 'S VOOR DIA-
BETES"
Nederland telt plm. 300.000 mensen met diabetes
mellitus (suikerziekte). Deskundigen verwachten
dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen.
Over tien a vijftien jaar zullen een half miljoen
mensen deze ongeneeslijke aandoening hebben.
Waardoor iemand diabetes krijgt is nog steeds on-
bekend. Daarom is onderzoek naar het ontstaan van
diabetes belangrijk!
Het Diabetes Fonds Nederland organiseert van 8
t.e.m. 14 november de nationale collecte „Geef 's
voor diabetes". Met de opbrengst subsidieert het
DFN wetenschappelijk onderzoek rond diabetes.

Wat is diabetes?
Diabetes wordt veroorzaakt doordat de alvleesklier
geen of te weinig inesuline produceert. Insuline is
een hormoon dat er voor zorgt dat de glucose (sui-
ker) uit ons eten in het lichaam wordt omgezet in
warmte en energie.

Jeugddiabetes
Er zijn twee vormen van diabetes. Beide vormen
zijn ongneeslijk, maar wel te behandelen door mid-
del van insuline bij Jeugddiabetes en tabletten bij
ouderdoms diabetes.
Bij Jeugddiabetes maakt de alvleesklier geen insu-
line meer. Deze vorm ontstaat meestal tijdens de
kinderjaren en was tot 1922 niet te behandelen. In
1921 slaagden onderzoekers erin om gezuiverde insu-
line uit een alvleesklier te halen. Deze insulin'e werd
ingespoten bij een hond met diabetes; de verschijn-
selen van diabetes verdwenen. Een jaar later kon
insuline als medicijn gebruikt worden.

Ouderdoms diabetes
Bij deze vorm van diabetes zijn er verschillende oor
zaken; de alvleesklier maakt te weinig insuline of
de insuline is niet werkzaam meer. Ouderdomsda-
bet'es ontstaat meestal na het veertigste levensjaar.
Tabletten bieden vaak uitkomst, maar j n veel ge-
vallen moet er toch op insuline spuiten worden over-
gegaan..
Alle diabeten moeten zich houden aan een strak
dieet en een regelmatig levenspatroon

Gevolgen van diabetes
Ondanks strakke leefregels en dieet vormen compli-
caties altijd een bedreiging. Oogziektes, met in het
ergste geval blindheid, hart- en vaatziekten, nier-
aandoeningen en aantasting van het zenuwstelsel
met als gevolg voet- en beenamputaties zijn ge-
vreesde complicaties.
De wetenschap zoekt naarstig naar het terugdringen
en mogelijk genezen van de genoemde gevolgen van
het hebben van diabetes. Daarom is ook uw bijdrage
aan het onderzoek zo noodzakelijk! Eén van de plm.
30.000 collectanten belt bij u aan voor een bijdrage
voor het onderzoek rond diabetes. Mocht u niet thuis
zijn als de collectant komt, maak dan uw gift over
op giro 5766 of op banknummer 707070805 van het
Diabet'es Fonds Nederland te Amersfoort.

MOTORRACES IN HENGELO GLD

Hamove tracht misverstand op te lossen
Zondag 25 oktober j.l. organiseerde Hamove de
totaal verregende motorraces op circuit „Varssel-
Ring". Aan de organisatie heeft het niet gelegen, dat

^het weer zo slecht was. Van alle kanten kregen de
mannen van Hamove woorden van waardering.
Voor echter de organisatie van de races een feit was,
waren er een aantal problemen waaronder een be-
zwaarschrift van een 12-tal personen, die bezwaar
maakten bij de gemeente tegen deze 2e motorrace.
Hamove kreeg daarop van de gemeente geen ver-
gunning als deze personen hun bezwaarschrift niet
introkken.
Na een zeer intensief overleg heeft het bestuur deze
mensen zo ver gekregen dat zij hun bezwaren introk-
ken. Van de zijde van Hamove is de toezegging ge-
daan dat er in het vervolg maar lx per jaar geraced
gaat worden.
Op de radio en in de kranten werd gemeld dat de
aangelanden aan het circuit bezwaren hebben ge-
maakt. Dit is echter niet helemaal juist. Enkelen
zijn daarop aangesproken.
Het bestuur van Hamove betreurt dit en erkent dat
er in de publiciteit een foutieve berichtgeving is ge-
komen. Een aantal personen hebben bezwaren in-
gebracht en alle aangelanden worden hierop aan-
gezien.

Op de foto v.l.n.r.: Roei Kreunen, voorzitter van Hamove, wethouder van Petersen, burgemeester van Beeck
Calkoen en de maker van het beeld Hans Pessink.

Vrijdagmiddag 23 oktober werd op de hoek Kerk-
straat-Ruurloseweg het beeld „de Motorrijder", ge-
maakt door de Arnhemse kunstenaar Hans Pessink
onthuld.
De onthulling geschiedde door voorzitter Roei Kreu-
nen van Hamove op een veteraanmotor en wet-
houder van Petersen op een moderne machine door
een zeil weg te trekken. Het startsein tot deze ont-
hulling gaf burgemeester van Beeck Calkoen door
middel van het zwaaien van een vlag.
Het beeld „de Motorrijder" dat nu Hengelo GId siert
is een hommage aan de Hengelose Auto- en Motorver.
Hamove, door haar aktiviteiten de naam van Hen-

gelo tot ver buiten de landsgrenzen bekend heeft
gemaakt.
Hengelo is een paardendorp, maar zeer zeker ook
een motordorp, aldus burgemeester van Beeck Cal-
koen, die verheugd was met de onthulling van het
fraaie beeld.
Onder de aanwezigen bij de onthulling waren de
kunstenaar, het college van B. en W., de buurt, ver-
tegenwoordigers van de KNMV en uiteraard van
Hamove.
Het beeld staat strategisch opgesteld en w ijst in de
rijrichting naar circuit „Varssel-Ring"' waar jaar-
lijks de int. motorraces worden georganiseerd.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD
Woensdag 4 november houden we onze maandelijkse
schrijfavond weer van 19.00 tot 20.30 uur in „de
Bleijke" te Hengelo GId. Zoals altijd zorgen wij voor
de koffie en de voorbeeldbrieven.
Deze maand schrijven we voor een verdwenen
vrouw en honderden van haar lotgenoten uit Chili,
voor een gewetensgevangene uit Griekenland en het
verzoek toc opheffing van de isolatie van een gevan-
gene sinds 1986 in Israël.
Er wordt geen geld van u gevraagd, slechts inzet
tot het overschrijven van een voorbeeldbrief. Ze
hebben uw hulp hard nodig.

KOLLEKTE RESULTAAT

De nationale kollekte voor mensen met een verstande
lijke handicap heeft in de gemeente Hengelo GId
het mooie bedrag van f 10.773.— opgebracht.
Namens het plaatselijk comité wordt dank gebracht
aan alle gevers en kollektanten.

100 JAAR GMvL HENGELO GLD

Een eeuw geleden, op 12 november 1892 is in Hen-
gelo een afdeling van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw opgericht. Een gelegenheid om even terug
te kijken naar de ontwikkelingen binnen deze
organisatie.
De eerste jaren telde de organistie 45 leden, dit aan
tal is in de jaren gestegen tot een maximum van 204
en op dit moment is het ledenaantal 180.
Het eerstbekende en waarschijnlijk het eerste be-
stuur bestond uit A. Meinders (voorzitter),B. Hil-
derink (ondervoorzitter), G. J. Bennink (secretaris)
A. Pasman (penningmeester), A. Hilderink en B.
Esselenbroek.
De opzet van de organisatie was directe belangen-
behartiging van de leden.

Dat werd in de praktijk omgezet tot o.a. gezamen-
lijke aankoop van kunstmest en pootgoed.
Na 1920 begon men met het geven van cursussen,
waaruit later het landbouwonderwijs ontstond.
In de dertiger jaren was er sprake van een crisis in
de varkenshouderij. In 1935 bedroeg de contributie
f 2.— per lid.
Tijdens de oorlogsjaren lagen de akliviteiten binnen
de GMvL stil.
Mede op aandringen van de organisatie ontstond er
in de jaren vijftig de vereniging voor bedrijfsvoor-
lichting. De ontwikkeling in de landbouw ging met
srpongen vooruit en in de jaren zestig begonnen de
bedrijven zich steeds meer te specialiseren. De be-
drijven werden arbeidsintensiever en in die periode
werd de bedrijfsverzorging opgericht.
De productie in de landbouw Werd alsmaar opge-
schroeft totdat eh in de jaren tachtig sprake was van
overproductie en men te maken kreeg met milieu
wetgeving.
Nu aan het begin van de negentiger jaren is er
sprake van inkrimping in de landbouw.
De landbouw he'jft in de jaren een complete ge-
daanteverwisseling ondergaan. De rol van de GMvL
is echter steeds dezelfde gebleven, n.l hei behartigen
van de belangen van de leden.
Het 100-jarig bestaan zal gevierd worden met een
receptie op donderdag 12 november vanaf half twee
in zaal Langeler.
Voor leden en genodigden zal op 10 december de
Bathmense revue optreden met het nieuwe pro-
gramma „Wat 'n geheister".
Op 11 december is er voor belangstellenden ge-
legenheid deze revue te bezoeken. De toegangsprijs
is f 10.— inclusief koffie. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij boekhandel Wolters en zaal Langeler.

Bijna iedereen kent wel iemand met diabetes
mellitus, suikerziekte.
Het zijn er dan ook zo'n 300.000 in Nederland.
Strakke leefregels en dieet kunnen complicaties
niet altijd voorkomen. Daarom blijft
wetenschappelijk onderzoek hard nodig.
U steunt dit onderzoek door een gift aan
het Diabetes Fonds Nederland te
Amersfoort.
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NIEUWSBRIEF UIT DE
NOTARIËLE PRAKTIJK.

(1992/4).
Verenigingen en Stichtingen
Met ingang van l januari 1992 is het nieuwe
vermogensrecht van kracht geworden. Dit
brengt ook veranderingen met zich mee voor de
wettelijke regeling van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van bestuurders van verenigin-
gen en stichtingen.
Door de wetswijziging is met ingang van l
januari 1992 het bestuur altijd vertegenwoor-
digingsbevoegd , waardoor alle bestuurders van
de vereniging/stichting ingeschreven moeten
staan in het verenigingen- danwei stich-tin-
genregister bij de Kamer van Koophandel.
Tot l januari 1992 gaf de wet als hoofdregel dat
het bestuur bevoegd is de vereniging of stich-
ting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De statuten konden echter van deze hoofdregel
afwijken door te bepalen, dat niet het bestuur
bevoegd is, maar één of meer bestuurders.
Onder de oude wet werd de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van bestuurders op vier ver-
schillende manieren geregeld in de statuten:
1. het bestuur (als college, dus alle bestuur-

ders samen) is bevoegd;
2. het bestuur is bevoegd én één of meer be-

stuurders zijn bevoegd;
3. één of meer bestuurders zijn bevoegd zonder

dat met zoveel woorden de bevoegdheid van
het bestuur wordt vermeld;

4. één of meer bestuurders zijn bevoegd met
nadrukkelijke uitsluiting van het bestuur.

Door de wetswijziging is met ingang van l
Januari 1992 het bestuur altijd vertegenwoor-
digingsbevoegd. De statuten kunnen het be-
stuur deze bevoegdheid niet meer ontnemen,
wat betekent dat mogelijkheid 4 zich niet meer
kan voordoen.
Bij verenigingen en stichtingen is de bevoegd-
heid tot vertegenwoordiging momenteel echter
soms zo geregeld als onder punt 4 staat ver-
meld. Dit betekent, dat dergelijke bepalingen
met ingang van l januari 1992 in zoverre hun
kracht hebben verloren, dat het bestuur ge-
heel naast de bestuurders die in de statuten
als zodanig zij n genoemd, vertegenwoordigings-
bevoegd is. Het verdient aanbeveling de statu-
ten van Uw vereniging/stichting in dat geval
aan deze nieuwe wettelijke regeling aan te
passen voorzover deze nu bepalen, dat de
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan het
bestuur toekomt doch uitsluitend aan één of
meer bestuurders.
Een statutenwijziging moet in een notariële
akte worden opgenomen. Boek 2 Burgelij k
Wetboek (waarin de regels voor verenigingen
en stichtingen staan) is per l januari 1992 op
nog een aantal punten gewijzigd, waaraan de
statuten van Uw vereniging of stichting mis-
schien ook moeten worden aangepast.
U kunt deze wijzigingen, samen met de even-
tueel noodzakelijke wijzigingen in verband met
de vertegenwoordigingsbevoegdheid, in één
notariële akte laten opnemen.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 8 NOVEMBER

Remigiuskerk
10.00 uur ds. Dekker, Vorden Gezinsdienst
Woensdag 4 november (dankstond) 19.30 uur ds. P. f", de Vries

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. Molemaker
Woensdag 4 november (dankstond) 19.30 uur ds. A. B. Elbert

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. D. A. Brinkerink, Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 november 19.00 uur Eucharistieviering met zang van
het gemengd koor
Zondag 8 november 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 10 november 19.00 uur Avondmis

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

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

7 - 8 NOVEMBER
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, Spuistraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

/A/ Of
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DE DRIEVETOL

MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Rio Winkelman

voel je je meteen thuis.

Of je nu aan de bar zit in het

gezellig* café of onstuimig meefeest in de

grote zaal (tot 300 personen).

Alles is tot in de puntjes verzorgd.

De koude en warme buffetten, diners en

barbecue-avonden zeggen alles over de

veelzijdigheid van Herman en Ria.

Mensen maken dan wel de sfeer,

maar de omstandigheden leggen de basis.

En die zijn perfekt!

WEV AN voor als er iets te vieren valt of gewoon!

St. Janstraat 3. K«y«nborg, telefoon 05753-1267

speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Henge.o Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

Kamer schilderen
behangen
belettering

eiken hout immitaties
Beleefd aanbevelend.

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

Tel. 05753-1216

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.UO
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 Middcn-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: aJle 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.
Bc/oekadres: 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

Belastingadviesbureau

Mr. C. A. H. van den Brink
* Fiscale advisering
* Etedrijfsjuridische advisering
* Fïscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17 7221 AE Steenderen

Tel. 05755-1816 - "Fax 05755-2614

Kashmir
e e

8 Volmaakte kleuren scheppen de sfeer
van beslotenheid, ze doen de alledaagse
beslommeringen even vergeten, om te

genieten van de goede dingen.
Distinge en allure in gloedvolle kleuren
door uw woninginrichter in uw kamer

gebracht.

Kashmir tapijt is gemaakt uit 100%
polyamide frisse garens met een

gesloten gesneden pool in een vloeiend
multi-colour effekt.

Het onderhoud is eenvoudig, het tapijt
is permanent anti-statisch en

vuilwerend door:

De luxe van een
nieuw leven in
uw woonkamer

400 cm. breed
per str. meter 199.-

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

KOOP NU PHILIPS OF
OSRAM SPAARLAMPEN

Lever bij ons

uw PGEM voor-

deelcoupon in

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

*«•>$<$$

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. O57S5--I -767

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

REUMA
DESnilE

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

REUMABESTRIPNG
MOÉT DOORGAAN
Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrekjir.: 70.70.70.848. Giro: 324

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK


