
61e Jaargang no 47 dinsdag 17 november 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.
Runder
Verse Worst

5.95500 gram

Dikbevleesde ' Mager
Hips Rundergehakt

500 gram fciWV 1 kg O.v/0

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

Uitvoering
van de Chr. Gern. Zangver.

"Excelsior" Toldijk

op vrijdag 20 november 1992

in zaal "Den Bremer" te Toldijk

aanvang 19.30 uur

gevar. zangprogramma

o.l.v. dirigent M. Glas

Na de pauze opvoering van het blijspel:

"De Hoekse en Kabeljauwse twisten"

door de toneelgroep

"Willen is Kunnen" uit Zelhem.

Donateurs vrije toegang.

Zilveren ringen met kleursteen ƒ 29,50
p.st.

zirkonia robijn saffier

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARQ

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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. OS755--I 7GT7

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

as <

u
a
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

SPECULAAS
250 gram van 4.75 voor 4,25 <

HARDE BOLLEN
van 0.50 voor

o
M

0.40 S

aa NV A -

H
2

SKHVM sa MVA

SINT NICOLAAS
KAPOENTJE ENZOVOORT

Na de geweldige lampionoptocht in Hengelo

en daarna de rondgang van St. Maarten en

trawanten, dient zich nu aan SINT NICOLAAS

en z'n gevolg.

Het wordt dan weer een drukke tijd van ge-

dichtjes bedenken, geschenken en surprises

uitzoeken.

Een verblijdend bericht. Het staat bovendien

aangekondigd in de extra St. Nicolaaskrant

van 10 nov., dat onze winkel samen met "DE

Drievetol" de gehele week 's avonds geopend

is van maandag 30 november t/m vrijdag 4

december tot 21.00 uur.

Een mooie gelegenheid voor de vele Sinter-

klazen om hun aankopen over de gehele week

te spreiden.

Elders in de krant een waslijstje of boodschap-

penlijstje vooruwevt. St. Nicolaas-aankopen.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1253 - Telefax 05753-1253

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wi] lessen in Peugeot 205

RIBLAPPEN
500 gram
COTELETTO'S
per stok

BOTERHAMWORST
100

BOEREN LEVERWORST
100 gram

8.95

1.50

1.25

1.05

SLAGERIJ '

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

Kerkstraat 6

CROTE KNOLSELDERIJ
voor slechts 0.98

Extra kwaliteit PREI kilo 0.98

RODE GRAPE FRUIT
10 stuks 6.98

Houdt de griep bulten de deur!

RAUWKOST REKLAME
WITLOFSALADE 500 gram 4.98

BRUINE BONEN MIX
500 gram 4.98

Wij hebben voor U gekookt:

BOERENKOOL MET WORST
'/2kilo 4.98

DE KAASREKLAME:
Onze prijzen blijven laag!

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

BORRELKAAS kilo 9.98

BOERENKRUIDEN KAAS

JONG BELEGEN ''kilo 7.98

Voor een gezond St Nicolaaskado
kunt u bij ons terecht

TOT ZIENS

Hy komt, hij komt die lieve goede
Sint!
En natuurlijk gaat hij direkt naar
Bakkerij Hekkelman om daar al het
lekkers te kopen om de Hengelose
schoentjes te vullen.
Chocolade letters, Speculaas,
Pepernoten, Taai Taai en nog
veel meer, alles natuurlijk uit eigen
bakkerij.

vrijdag en zaterdag:

Sint gebakstukje 6 • 95

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Ambachtelijk «lager

Jan Stapelbroek

Magera
. BRAADSAUCIJZEH
l 500 gram

( ZUURKOOLSPEK
\ (mager en licht gezouten)
f 100 gram

( DROGE RAUWE HAM
l 100 gram

LEVERWORST
100 ffram

5.85

1.09

2.50

1.05
llummeloseweg S - Henfelo Old - Tel. 1258

Weet U al

r vy x\) dat

"DETOLBRUG"

heel veel materialen in huis heeft:

Bouwmaterialen

Hout- en Plaatmat.

Ijzerwaren, Gereedschappen

Isolatie

Sanitair

Elektra en PVC

voor een hele redelijke prijs.

BOUWMARKT

TOI.lt» U C
TOLDIJK
TEL
05755-1655

Bloemen
verkoopkas

TROSANJERS per bos 3.95
3 bos voor 10.--

Volop BLOEMBOLLEN
3 zakjes voor 10.-

PLANT ZE NU!!

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 06753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEWOON DE MOOISTE DE DRIEVETOL

EN BEST GESORTEERDE SPEELGOEDZAAK IN DE REGIO
Van 30 november t/m 4 december elke avond koopavond tot 21.00 uur

speelgoed en hobby

Spaktr3at29.7255ABHengdoG.tel05753-3828



OPENINGSTIJDEN KOORAVONDEN

Woensdag 2 december
Donderdag 3 december
Vrijdag 4 december

Non-food
21.OO uur
21.OO uur
21 .OO uur

Food
18.OO uu
21 .OO uur
21 .OO uur

In plaats van kaarten

1952 1992

Woensdag 25 november a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

WIM WOLTERS
RIEK WOLTERS-MULDER

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op onze receptie van 19.30 tot 22.30 uur in zaal
"Den Bremer", Z.-E.weg 37 te Toldijk.

Z.-E.weg21,
7227 DG Toldijk.

echt Je proeft 't

r Echte Bakker

| MASSELINK
E,
0 Deze week:

~ Gele room croissants•
van 1.35 voor

A
O

o Roomboter staaf
O

1.20 -

De Gelderse Honderd Joar.

Vanweage dit feestelijk gebeuren kump de

"BATTUMSE REVUE" noar Hengel, onder ut

motto "Wat 'n geheister".

Op donderdag l O december treedt disse mensen op

veur de leden en hun vrouwluu en op vri'jdag 11

december veur ut andere volk.

Plaats van handeling is Hotel Langeler in Hengel en

ut begint um 's oavonds acht uur. Kom op tied, i j

kriegt koffie veur niks.

Wi'j as bestuur van de Geldersche maak ut ow

gemakkelijk, deur kaarten in de veurverkoop te

brengen. Ze kost tien gulden. Hoast ow. Te koop

bi'j de buukskeskroam van Bertus Bolknak en hotel

Langeler.

Bestuur GMvL Hengelo Gld.

van 6.00 voor

H. Addinkstraat 3

STEENDEREN

Telefoon 05755-1337

5.45
l

af

Zilveren

meisjesringetje

ƒ 11,50 pst

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

Schoonheidssalon

Alie Dinkelman
Met ingang van l december 1992 beëindig ik de

werkzaamheden in mijn salon.

Ik dank een ieder die het mij mogelijk maakte dit

vak uit te oefenen.

Hengelo Gld., Fokkinkweg 9.

Vanaf heden stoppen wij met de

huisverkoop van aardappelen.

Wij danken U voor uw klandizie.

FAM. MENKVELD
Banninkstraat 41 - Hengelo Gld

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr 5.45

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-13ZO

Rockcafé E.V.A.
presenteert wegens groot succes wederom

3 POPGROEPEN

Zaterdag 21 nov

1 THEGROLSCHBUSTERS
punk-rock uit Varssel

2 TOCUS
rock & lol uit Hengelo Gld

3SÏICKLYROSE
oud en nieuw uit Zutphen

Aanvang uiterlijk 21.00 uur. Entree f 5.-

KOM VROEG, 'T WORDT GEZELLIG

Jeugdsoos Flophouse
TOLDIJK

Prachtige ingebreide

jacquard vesten
en truien
ook grote maten

Verkoopprijs 295.—

Onze prijs 259.—

DEMI BYOU
Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden

Tel. 05752-3785

Te koop kant en klaar droog

haardhout, ook t h uit be-

zorgd.Tel.05753-1850.

Te koop jonge foxhonëjes.

Beekstraat 8, Toldijk, tel.

05755-1410.

Te huur gevraagd ruimte

(mogelijkheid voor restaura-

tie auto), voorzien van elektra.

H. Mentink, tel. 05753-2335.

ENERGIE zuinige

lampen

P.G.E.M. aktie

Harmsen l Jzerwaren
Banninkstraat 4, Hengelo Gld,

tel. 05753-1220.

UW MEUBELS
VERSLETEN?

Laat ze vakkundig
stofferen

Grote keus in meubel-
stoffen

VISSER
Azaleastraat 5
STEENDEREN

tel. 05755-1830

Najaarsverzilvering
R.B,S. + schildersbonnen

op DONDERDAG 19 NOV.
van 19.00 tot 20.00 uur

in „De Horst" te Keijenborg

Het bestuur van de

Bouw*- en Houtbond FNV

afdeling Keijenborg

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip

•| Score

HKM roert

de trom!!

HALFMAN B.V.
boomkwckerij

tuinaanleg
hoveniersbearijl

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel. 057s:i-14iM

SPORT GOED
met SPORTGOEL

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 1.1, Hencelo Gld

Te koop: zwaar eiken
klooster tafel met 4 la-
mouse beklede eiken t
stoelen + zwaar massief
eiken rechthoekige salon-
tafel. Totaal f 1500.—
Salon Heintjes, Z.E.-weg 6
7227 DL Toldijk

Te koop hogedruk balen
hooi. H. Steenkamp,
Baakse Voetpad 2,
Hengelo Gld

Te koop diepvries, 450 Itr
Tel. 05755-1675

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

ENE l N K
OLAS-VERF-BEHANO

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster worden vanaf

16 november 1992 tot 27 februari 1993
geen collectes gehouden.

PUBLIKATlE WET AROB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 4 t/m 10 november 1992

waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

V.B.J.J.M. te Dorstlorst, Berkenlaan 3a,

Hengelo Gld

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.

G. Lenselink, Kerkstraat 1, Hengelo Gld

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 19 november 1992 komt

de Monumentencommissie in vergade-

ring bijeen in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar en begint om

13.30 uur.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELUKEORD5NING

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
HENGELO-EVENEMENTENTERREIN.

De burgemeester van de gemeente

Hengelo maakt ter voldoening aan het

bepaalde in artikel 26 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening bekend, dat met

ingang van 19 november 1992, gedu-

rende één maand, ter gemeente-

secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)

voor een ieder ter inzage ligt het door de

gemeenteraad op 27 oktober 1992 - over-

eenkomstig het ontwerp - vastgestelde
bestemmingsplan Hengelo-Evenemen-

tenterrein.

Dit plan houdt hoofdzakelijk verband met

de verplaatsing van het evenementen-

terrein "de Hietmaat" op gronden nabij de

Zelhemseweg te Hengelo.

Aangezien tegen het ontwerp van het

bestemmingsplan geen bezwaren bij de

gemeenteraad zijn ingediend en het vast-

gestelde plan niet afwijkt van het ter visie

gelegde ontwerp, kunnen bij Gedepu-

teerde Staten van Gelderland geen be-

zwaren tegen het vastgestelde plan wor-

den ingediend.

Hengelo, 17 november 1992.

het veranderen van een garage in carport,

alsmede het oprichten van een garage/

berging

het verbouwen van de woning

Vordenseweg 43

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.

| HINDERWET

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:

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

vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding en/of wijziging van een melk-

rundvee- annex varkensmestbedrijf en een kantine/trainingsruimte ten behoeve van de

touwtrekvereniging op het preceel Wichmondseweg 41 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 18 november 1992 tot

18 december 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 bezwa-

ren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een

gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de

overige aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college

worden ingebracht Degenen, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

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

beroep in te stellen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

Maatschap Luesink. voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden

en/of wijzigen van een melkrundveehouderij, fokzeugenhouderij en varkensmesterij,

op het perceel Elfei inkdijk 3 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 18 november 1992 tot 2 december 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 10 november 1992 onder voorschriften een vergun-

ning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

Firma Hissink te Hengelo, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-

ning ingevolge de Hinderwet, voor een loon- en grondverzetbedrijf, op het perceel

Slotsteeg 9 te Hengelo;

de heer J.J. Kok te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een

varkensmesterij, op het perceel Lankhorsterstraat 27 te Henge'o;

Menkhorst Standbouw B. V. te Hengelo, voor een nieuwe, de get ele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor

een machinale houtbewerkingsinrichting met opslagruimten voc • standmateriaal, op het perceel Veldhoekseweg 11 -13 te Veldhoek;

de heer A.J. Weevers te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een

varkensmesterij, gelegen aan Remmelinkdijk 6 te Keijenborg.

De beschikkingen liggen ter inzage van 18 november 1992 tot 18 december 1992.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 18 december 1992 worden ingesteld door: v

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 voorlopig»

voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van

bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 17 november 1992.



hanger ƒ 54,—

excl. collier

Gouden setje met hanger

en oorknopjes

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

UITVOERING „EXCELSIOR" TOLDIJK

In de hal van chr. school „de Rank" te Toldijk legt
chr. zangver. „Excelsior" de laatste hand aan de
jaarlijkse uitvoering.

Er is de laatste weken enthousiast en intensief ge«-
repeteterd o.l.v. de nieuwe dirigent Martin Glas uit
Zutphen.

De resultaten hiervan kunnen beluisterd worden op
vrijdag 20 november a.s. tijdens d euitvoering in zaal
„Den Bremer" te Toldijk.
De aanvang is 19.30 uur preciea.

Het tweede gedefelte van de avond zal verzorgd wor-
den door de toneelgroep „Willen is kunnen" uit
Zelhem. Zij zullen opvoeren het blijspel „de Hoekse
en Kabeljauwse twisten".

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze avond bij
te wonen.

Heeft men inetresse voor zang en wil men lid worden
van een koor, dan is dit een mooie gelfegenheid om
kennis te maken met het koor en de nieuwe dirigent.
De repetitie-avond van Excelsior is op dinsdags
van 20.00 tot 22.00 uur.

OPBRENGST KOLLEKTE JANTJE BETON

De landelijke kollekte voor Jantje Beton heeft in
Hengelo Gld het bedrag van f 3051,05 opgebracht.
Een gedeelte van dteze opbrengst mag besteed worden
aan de aktiviteiten van speel-o-theek Dribbel-in en
peuterspeelzaal Hopza.

De kollektie is ook ttedoeld om waardevolle jeugd-
projekten in het land op te zetten.

De commissie dankt gevers en kollektanten voor hun
medewerking.

DAMNIEUWS

Onderlinge competitie: voorronden:

H. Luimes-W. Eijkelkamp 2-0, H. Dijkman-J. Vos
0-2, D. Walgemoet-G. Halfman 1-1, G. Wentink-J.
Wentink 1-1, H. Zonnenberg-E. Berendsen 2-0, H.
Vos-B. HarkLnk 1-1, G Kreunen-H. Hulshof 2-0.

Finale: L. Koldenhof-G. Botterman 2-0, J. Schab-
hink-W. Engbers 2^0, W. Meegers-J. Walgemoet 0-2,
A. Hoebink-H. Groeneveld 1-1, J. Heijink-J. Luiten
1-1.

In de bondscompetitie speelde het 3e team op 3 nov.
in Beltrum en kreeg daar een ruime nederlaag te
slikken. G. Botterman, H. Dijkman en J. Schabbink
(invaller) verloren. Teamleider L Koldenhof redde
de eer door te winnen.

Het Ie trad 9 november aan in Terborg. In een wat
rumoerige wedstrijd met blunders aan beide zijden
wist DCH l zich te handhaven als mede koploper in
de Ie klasse Oost Gelderland. Als Ie won H. Zonnen
berg, gevolgd door J. Vos. H. Groeneveld verloor
evenals A. Hoebink, gelijkspel was er voor G Half-
man, H. Luimes en J. Heuvelink. H. Vos pakte als
laatste de winst en zodoende won DCH met T'-Q.

TITEL DOCTORANDUS VOOR LYDIA TACX

In een tijdsbestek van amper vier jaar, na haar
hogere beroepsopleiding o.m. in de journalistiek,
slaagde Lydia Tacx uit Hengelo Gld er ir aan de
universiteit van Nijmegen de titel van doctorandus
in de historica (economische richting) te halen.

Inmiddels heeft zij een aantal onderzoeken op his-
torisch gebied, o.a. in deze omgeving met succes
afgerond.

2000E LID BIBLIOTHEEK

Op woensdag 4 november j.l. schreef de Hengelose
bibliotheek haar 2000e lid in.

Het was mevrouw Huis in 't Veld uit Keijenborg.
Zij en haar dochtertje Josca, die ook lid werd, waren
geheel verrast toen er bij de abonnementen een bos
bloemen werd overhandigd.

Eind 1987 hadden er 1300 inwoners van de gemeente
een abonnement, een onstuimige groei dus.

De bibliotheek is erg blij dat zij voor bijna een
kwart van de bevolking kennelijk in een grote be-
hoefte voorziet.

NAJAARSVERGADERING ANBO

De Anbo, de Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen, afdeling Hengelo Gld, houdt op woensdag
18 november om 14.00 uur haar najaarsvergadering
in sporthal „de Kamp".
Na de pauze wordt er bingo gespeeld.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

.

'Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

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

l Naam

l Adres

Postcode

l Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
' Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 9SO,
• 99SO WL Pieterburen. Giro 8020 l

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u ren

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!

Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS

lü iutcrcaril

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen stapt

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie '92.
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de teksl

lüintercnnl

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

Geboren

Mag ik even storen:

Ik ben vandaag geboren,

en ik wil u laten weten

dat ik

Maaike

zal heten

Dit is slechts één voorbeeld uit de nieuwe

geboorte-kollektie van Intercard.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
üüintcrainl

NIEUW!

Weer en wind hielden mij niet tegen,

toch wil ik bij mijn broertje wezen.

Met een gewicht van 6 pond, klein en gezond,

kijk ik als een wereldburger in het rond.

/

Geboren
Kimberly

Dit is slechts één voorbeeld
uit de nieuwe geboorte-

'« van Intercard.

DRUKKER// WOLTERS

Samen verder.
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Intercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOtTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

jj JJUmtercard \



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

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

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

WASLIJSTJE
of boodschappenlijstje
voor vele Sint Nicolaas gedachten

- Agenda van Marjolein Bastin enz.
- Gedichtenbundels van Nel Benschop
- Achterhoekse Spreukenkalender

- De Achterhoekse Almanak
- Kwartet van Achterhoek en Hengelo
- Aornt Peppelenkamp dialectboeken
- Oud Achterhoeks Boerenleven
- Het Beste Boek van de Weg
- Bos-atlas in groot en klein
- Wegenkaarten Hengelo en Achterhoek

Nederland en het buitenland
- Verlichte wereldglobes
- Curvimeter meten van landkaarten
- Loepes en vergrootglazen
- Talloze soorten van puzzelboeken
- Roman-pockets en tijdschriftromans
- Oude schoolagenda's voor ƒ 2,50
- Diverse soorten legpuzzels
- Stripalbums Suske en Wiske e.a.
- Graafschap, tuin van de Achterhoek
- Sagensafarie Achterhoek-Duitsland
- Een treinreisje met Hollands spoor
- Dagboeken en Poezie-albums
- Veelkleurige boekenleggers
- Grote kalender van Rien Poortvliet

We kunnen U nog veel meer opnoemen, waar
we de hele krant wel mee kunnen vullen. Tot
ziens dan maar.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1253 - Telefax 05753-1253

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 NOVEMBER

Remigiuskerk

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Mol (Lochem) - Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 21 november 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 22 november 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 24 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!

21 - 22 NOVEMBER

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, Spuistraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30 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

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.

Leuke gouden ringetjes

met diamant 0,005 crt. ƒ 79,— p.st

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspeciplist

Telefoon 05753-2619

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummerhoort u ook wanneerer in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-

16463.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH

Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-

3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.

afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uuren van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste

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

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

ADVERTENTIE

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Gerrits-Lammers Groep bv, is door dit bedrijf

het initiatief genomen om de giften ter gelegenheid van de opening, ten gunste te laten komen van UNICEF, het

kinderfonds van de Verenigde Naties.

De giften die zijn geschonken door de genodigden, zijn door de Gerrits-Lammers Groep aangevuld tot f 7.500,--.

Op donderdag 29 oktober 1992 is dit bedrag, in de vorm van een cheque, overhandigd door de heer Noevers van

Gerrits-Lammers aan mevr. Donker, secretaris van UNICEF afd. Hengelo Gld.

GELDERSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW

HENGELO GLD

OPTREDEN BATTUMSE REVUE

„Ik zol nog een boodschap doon veur Mans. Moar ik
wet niet meer wat. Ha'k misschien toch één wientjen
minder mott'nnemmen op die receptie", aldus Geertje

Zo begint er weer een nieuwe belevenis, wat natuur-
lijk de nodige verwikkelingen met zich meebrengt.

Steeds opnieuw raakt men rondom de boerenervte
„de Windbuul" verzeild in bijzondere situaties en
btearde posities.

Dan valt het niet altijd mete het vege lijf te redden
en de eer hoog te houden. Waarbij de misverstanden
en vergissingen lieden tot uitbundige heaktiea in de
zaal.

En dat is natuurlijk nou net de bedoeling.

Revue zou geen revue zijn als dte verschillende ver-
halen rondom de boerenerve niet werden afgewisseld
met zang, muziek en dans. Liedjes als „Platteland"

Om naar te luisteren; als momenten van rust in het
programma.

Maar ook humor is heel goed te verpakken in een
lied zoals u zult merken

Vervolgens weer afgewisseld met vlotte sprankelende
dansnummers, waaronder het vrolijke „Rain".

Ondersteund door kleurrijke grime en klankrijke
geluiden komt zo'n showeltement goed tot zijn recht,
waarbij decor en belichting zorgen voor extra
effecten.

Alles opgeteld wordt zo een revue gevormd, waarvan
wordt gehoopt dat u er plezier aan zult beleven.
Voor vederte gegevens zie advertentie in dit blad.

ROCKCAFE E.V.A. OPENT DEUREN

VOOR TWEEDE SEIZOEN BIJ „FLOPHOUSE"

In oktober 1991 startt jeugdsoos Flophouse in samen
werking met Stage Sound een nieuw initiatief: Rock
café E.V.A. (Even Voorstellen . . Aangenaam, Enige
Virtuose Amateurs enz.)

Het scuccesvolle Rockcafe gaat zaterdag 21 november
hè? tweede seizoen in.

Het jasje is wat veranderd, de formule niet. Rock-
cafe E.V.A. opent niet alleen de deur weer voor de
vele enthousiaste bezoekers, maar opent ook deuren
voor enthousiaste popmuzikanten onder het motto:
Uut 't hoenderhok de bane op.
Want na een paar jaar spelen tussen de spinnewebben
in een op de buurman veroverde ruimte, wil je et
uit met dte club en spelen in een tent vol gezellige
swingende mensen. Temeer omdat zich al doende
een steeds grotere schare om je heen jullie ster
steeds meer glans geven aan het regio-popfirmament
Rockcafe geeft op zaterdag 21 november zo'r- 13 ge-
dreven popmuzikanten weer alle kans. Drie jonge,
getalenteerde bands presenteren zich dan weer met
veel elan, gein, muziek en zang bij Flophouse.
1 The Grolsch Busters uit Hengelo. De heren Haaring
Stege, Heusinkveld en Maalderink beloven een cover
feest van The Ramones tot Sex Pistols. Muziek dus
vooc rockfans die R & R te zoet vinden.
2 Tocus uit Hengelo Gld. Na links en rechis geëxpi-
rimenteerd te hebben, vonden 5 muzikanten eind
1991 elkaar. Zanger Wilco, bassist Toon, toetsenman
Hendry en gitarist Marty laten broekspijpen trillen,
tenen krullen, schedels tintelen. En dan is daar
Richard niet te vergeten, die de stokken hanteert en
soms alles wat te snel vindt gaan. Tocus moet je zien
en horen!

3 S Tickly Rose uit Zutphen. Toevallig liepen Gerolt,
Thomas en Marcel elkaar tegen het lijf. Toen dan
ook nog Rosanna kwam zingen, was het feest com-
pleet. Enthousiast worden oude en nieuwe nummers
in een origineel jasje gestoken. Repertoire Rock &
Roll.

Maak kennis met deze 13 enthousiastelingen in rock-
cafe E.V.A. in jeugdoos Flophuose. Kom bijtijds,
want door het volle programma moet d eeerste noot
om 21.00 uur gtespeeld worden

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 3 tot 10 november 1992

Dinsdag: Aan de Ruurloseweg bijt een hond binnen
een week een tiental kalkoenen dood.

Op de Aaltenseweg kreeg de bestuurder van een per-
sonenauto Lp..v. een ree, twee reeen voor de auto.

Woensdag: Aan de Kerkekamp werd een achterruit
van een auto vernield.

Donderdag: Op de Fokkinkweg werd een kenteken-
plaats van een Jaguar personenauto gedemonteerd,

Op de kruising Kruisbergseweg-Elderinkweg een
aanrijding. Een vrachtauto met aanhangwagen ver-
leende geen voorrang aan de van rechts over de
Kruisbergseweg komende personenauto bes*uurder.

Bestuurder personenauto had hoofdwond, hersen-
schudding, maagklachten e.d. en werd naar het
Slingeland vervoerd.

Aangifte opgenomen terzake het zodanig bekrassen
van de voorruit van de woning met de tekst „lul",
dat dteze vervangen moest worden.

Zaterdag: In de nacht van vrijdag op zaterdag be-
landden drite of vier knapen met een Alfa Romeo op
de Wichmondseweg in een sloot.

Maandag: Aangifte vernieling thermopane ruit nabij
uitstapplaats discobus.

Op de kruising Kervelseweg^-Rondweg een aanrijding
De bestuurder van een bestelauto op de Kervelseweg
(uit richting Baak) verleende geen voorrang aan de
links over de Rondweg komende personenauto be-
stuurder.

Franke

CONCERT KON. HARM. CONCORDIA

Zaterdag 7 november vond in sporthal „de Kamp"
te Hengelo Gld een gezamenlijk concert plaats van
de Kon. Haxm. Concordia met het Vordens Mannen-
koor. Een concert van hoog niveau.

Het optreden van Concordia o.l.v. Jules Hendriks
was een soort generale repetitie voor het concours in
Beuningen op 14 november.

Het verplichte nummer II Finto Stanislao van
G. Verdi en het keuzenummer Albert Suite van
Jack Harvey werden goed en met aandacht en inzet
gespeeld.

Het optreden van de slagwerkersgrofep van Concordia
o.l.v. Yvo Weijmans was verrassend: met veel vaart
en gebruikmaking van trommels, lyra's, xylofoons,
marimba, bekkens en niet te vergeten, de nifeuwe
timp-toms werd een kleurrijk programma verzorgd.

Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof impo-
neerde •

De muziekstukken Landerkennung van E.Grieg en
Exodus Song van Gold/Boon, samen met Concordia
en met solozang van Ludo Eijkelkamp waren een
feest voor het oor.

Tijdens het optreden van Concordia werden voor het
eerst die nieuwe vestjes getoond die mede konden
worden aangeschaft door de fa. Grootbod, fa. Slot--
boom, AH supermarkt, Goma metaalwarenfabriek,
Rabobank Hengelo-Keijenborg, fa. Dijkman-Wijn-
schenk Zutphen, architectenbureau Wolbert, bouw-
plancentrum Hengelo, juwelier Kohier, hotel Leem-
reis, Onstenk meubelen, herenkapper van Onna,
meubelfabriek Lenöelink, bakkerij Hekkelman, inst.
bedrijf Arendsen en juwelier Groot KormelmK.


