
61e laargang no 48 dinsdag 24 november 1992 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Heiigelo 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-Vicrakker

en omstreken

Mager Hachee- Vleesribbetjes
vlees + kruiden Q QC

Q ,K8 ^K>

500 gram f • w W

Bieflappen Mager

9 QC Zuurkoolspek
•VÜ m t

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

4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

| Bericht van Sint Nicolaas: |

| Bakkerij Brugginkl
NATAARSAANBIEDINGEN

> RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

WILT U EEN
HEERLIJK
AVONDJE?

GA NAAR DE BAKKER
DIE MAAKT VOOR U:

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ:
Boterletters en -staven
Speculaas: poppen, gevuld en
dikke stukken
Taai taai, roomborstplaat
Marsepein en chocoladeletters
P.S. VROEGTIJDIGE BESTELLINGEN 30

KUNNEN BEZORGD WORDEN j£
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ELEGANTE ENTOURAGE-RINGEN;
MAAR LIEFST 10 DIAMANTEN

GECOMBINEERD MET SAFFIER,
SMARAGD OF ROBIJN.

ALLEEN DIT NAJAAR SLECHTS

599,
NR1136

899,-

S

NR1137
899,-

*

l • ""*

ï«**:-
NRI138

899,-

DE PRIJS GRENST AAN HET
ONGELOFELIJKE...

GOUDEN HANGERTJE OF
RINGETJE MET DIAMANT

WAARMEE IEDEREEN 'HAPPV
IS. WANT DE PRIJS IS DIT

NAJAAR SLECHTS

De tijd dat je met een

oudedagsvoorziening auto-

matisch je schaapjes op het

droge had is voorbij.

Toch wilt u straks wel

zo blijven leven zoals u

dat nu doet. Om daarvoor te kunnen zorgen

hebben we het Rabo Pensioen Plan ontwikkeld.

Een plan dat rekening houdt met uw per-

soonlijke omstandigheden en wensen. Binnen het

Rabo Pensioen Plan heeft

u de keus uit verschillen-

de mogelijkheden.

De Premiepolis, als u

regelmatig wilt storten.

De Koopsompolis, als u

elk jaar wilt beslissen of u wel of niet stort.

En de Lijfrentepolis voor een direct ingaan-

de lijfrente-uitkering. Onze adviseurs rekenen

het u graag voor. MDODttl El

Met tvn Rabo

.Vnsiorn Plan heeft n

/e /o op het droiH1.

LIEFDE EN GELUK
GESYMBOLISEERD IN GOUD

EN DIAMANT

NR1160

99,-

NR1161

IN DIT NAJAAR IS DE PRIJS UW
GELUK EN HET GESCHENK VOOR

UW GELIEFDE.
SLECHTS 79,-

IN DIT NAJAAR ZIJN DE PRIJZEN
ONGELOOFWAARDIG.

EIGENWIJZE GOUDEN RINGETJES
MET DIAMANTJE

VAN 79,- VOOR SLECHTS

NR1162

1599,-

11 BRILJANTEN (0,32 KARAAT) IN
RUITVORM GEVEN EEN OVERVLOED

AAN SCHITTERING.
UW VOORDEEL MAAR
LIEFST 400,-
SPECIALE
NAAJAARSPRIJS 1199,,

JEUGDIGE GOUDEN RINGETJES
MET DIAMANT.

NAJAARSAANBIEDING

KLEIN MAAR FIJN GELDT OOK
VOOR DE PRIJS;

IN DIT NAJAAR SLECHTS

NR1159

299,- 199,

ORIGINEEL VAN VORMGEVING IS
DEZE GOUDEN RIEM MET DIAMANT.

U DRAAGT DEZE 'RIEM' WEL
OM UW VINGER.

NAJAARSPRIJS

NR1117
199,-

JP* *~J \
• *

'LOVE' RING.
EEN LIEFDESVERKLARING
VAN GOUD EN DIAMANT.

NAJAARSPRIJS

NR1118
159,-

SUPERAANBIEDING!

GEWAARDEERD DOOR
MANNEN MET STIJL.
NAJAARSPRIJS

DASSCHUIF
NR1119

179,-

GELDIG T/M 31 DECEMBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Rabobank. Aangenaam.

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY2-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

V O O R
leuke

gezellige
lieve kado's

als sfeermakers in uw huis

handige
praktische

nuttige kado's
als hulp in uw huishouding

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

elektrisch installatiebedrijf

x

g A B C .......... Q R S onze roomboleramandelletters en staven, lekker
§ vers. Bakkerij Kreunen de zaak voor het alfabet met smaak

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

QLAS-VCIV-KHANa

Gewone chocoladeletters zijn er genoeg, Roomchocoladeletters
vind je bij Bakkerij Kreunen, tel. 05753-1474

SPORT GOED

) met SPORTGOEb

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Heng elo Gld

SINT NICOLAASGESCHENKEN
KLEINMEUBELEN
KADO-ARTIKELEN

KERST TAFELKLEDEN
BED- EN BADTEXTIEL enz.

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

MANNENMODE

LENTFERINK
MODE
KADO'



JORIS OOSTERINK

en
ADA ROOZEN

Op vrijdag 27 november 1992 gaan wij om 10.00
uur trouwen in het gemeentehuis te Steenderen.

De kerkelijke bevestiging en inzegening van ons
huwelijk vindt plaats om 11.00 uur in de Ned. Herv.
Kapel te Bronkhorst, door Ds. L. D. Horjus.

De receptie is van 14.00 tot 16.00 uur in zaal

"Den Bremer" te Toldijk.

Ons adres:
Beekstraat 8,
7227 NC Toldijk.

Dinsdag 5 mei j.l. waren wij 25 jaar getrouwd.

JOOP EN MARIETJE BIKKEL

Wegens familie-omstandigheden moesten wij die

dag voorbij laten gaan.

Dit willen wij nu vieren met onze kinderen op
vrijdag 29 november a.s. in zalencentrum "De Kruis-

berg" te Doetinchem.
Tevens bestaat ons bedrijf 20 jaar.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Prunushof 50,
7021 LDZelhem.

Op 30 november a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

HENK WAARLO
DINIE WAARLO-KLEIN GELTINK

Wij hopen dit met onze kinderen, Moeder en U te
vieren op vrijdag 4 december in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00

tot 17.30 uur.

November 1992, 7255 PP Hengelo Gld.

Beijerinkdijk 3.

Algemene kennisgeving

Naar aanleiding van de beëindiging van ons bedrijf,
stellen wij het op prijs u te mogen ontvangen op de
afscheidsreceptie welke gehouden zal worden in
café Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg op
vrijdag 27 november van 20.00 tot 22.30 uur.

A. M. MULLINK
G. MULLINK-HOFSTEDE

Velswijk, november 1992.
Akkermansstraat 9.

DANKBETUIGING

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven na het overlijden van mijn

lieve man en onze zorgzame vader

EGBERT DERK EGGINK

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank voor de belangstelling die

wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
Ali Eggink-Wentink

Steenderen, november 1992.
Kon. Julianalaan 20.

MEDEDELING

NOTARISPRAKTIJK SCHELLENBACH

Mijn kantoor is gesloten vanaf 24 december 1992

tot 4 januari 1993. Wegens de drukte in het notariaat

aan het einde van het jaar adviseer ik mijn cliënten,

die nog dit jaar een en ander wensen te regelen, op

korte termijn met mijn kantoor een afspraak te

maken.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld.

Tel. 05753-3939

Vanaf nu tot 5 december

Speciale Sint Pakkers
zoete en hartige aanbiedingen
iedere dag wat anders
iedere dag wat lekkers

Kadotip
Heerlijke handgemaakte
bonbons en chocoladeletters
uit eigen bakkerij

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo GldNNINQ/MOLEJNjB/IKKERS

VLEESRIBBEN
500 gram
SATé SNITSELS
per stuk

LEVERXAAS
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

4.40

2.00

1.45

1.05

Sint vraagt:

Bestel uw favoriete QQ of

vroegtijdig, zodat Sint hot op tijd kan bezorgen

HET IDEALE KADO IS TOCH EEN

CD Of MC

SLAGERIJ '

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

Bloemen
verkoopkas

MOOIE GROTE

RODE KERSTSTERREN
per stuk

2 voor 9.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

1 kg WINTERPEEN en 1 kg UIEN
samen 1.25

Roomwilte CHAMPIGNONS
'/2kilo 2.50

Lekkere MOESAPPELS
Rode Goudreinet 4 kilo 4.98
RAUWKOST REKLAME:

HAM-PREI SALADE 500 gram
4.98

Pittige IJSBERGSALADE
500 gram 4.98

Gekookte GROENTECOCKTAIL
voor bij de rijst of puree

500 gram 4.98
UIT DE KAASHOEK:

JÖNGËKAAS een heel kilo 8.98
EXTRA BELEGEN KAAS

kilo 12.98
ROOMBRIE 60%

250 gram 3.98
U weef, voor een goed gevulde

FRUITMAND of SCHAAL
kunt u bij ons goed terecht.

Als U wi/t dat er zorg en aandacht

aan besteed wordt, dan graag

vroegtijdig beste//enf dan wordt ü

niet teleur geste/d

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

KLEDINGAKTIE GROOT SUCCES
Ook dit jaar is er weer met succes de kledingaktie
van „Mensen in Nood" op touw gezet. Het w'erk van
de vele vrijwilligers was niet voor niets. Er werd

RIBLAPPEN 500 gr 8.95

SLAGERSHAM 100 gr 1.60

GEGR.HAM 100 gr 2.30

SLA8ERU

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

in Hengelo Gld in totaal 5000 kilo kleding bijeenge-
bracht. Alle vrijwillig'ers(sters) en al diegenen die
meegeholpen hebben dit prachtige resultaat te be-
reiken woorden hartelijk bedankt voor hun inzet.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster worden tot 27
februari 1993 geen collectes gehouden.

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-
ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 10.00 uur.

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat burgemeester en wet-
houders van die gemeente voornemens
zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening teneinde medewerking te kunnen
verlenen aan de bouwplannen van:
A. Vriezekolk, Groenendaalseweg 1 te
Hengelo, voor het aanbouwen van een
berging aan de woning.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang
van 26 november 1992 gedurende 14 da-
gen ter gemeente-secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter in-
zage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen
het verlenen van de gevraagde vrijstelling
indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 24 november 1992.
De burgemeester voornoemd.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie sociale zaken en welzijn
houdt op dinsdag 1 december 1992 een
openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Vanaf 20.00 uur bestaat gedurende 15 minu-
ten voor niet-commissieleden de gelegen-
heid gebruik te maken van het spreekrecht.
Wie van het spreekrecht gebruik wenst te
maken dient daarvan te voren kennis te
geven aan de voorzitter en het spreekrecht is
beperkt tot onderwepen welke op de agenda
voorkomen. De agenda van deze vergade-
ring luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 15

september 1992.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Concept-plan volwassenen-edukatie 1993.
5. Slachtofferhulp.
6. Stichting Regionaal Vluchtingenwerk.
7. Diverse subsidieverzoeken:

a. Stichting hulpdienst.
b. Gelderse Federatie voor Schutterijen.
c. Oudheidkundige Vereniging Hengelo

Gld.
d. Stichting Kerk en Cultuur i.o.
e. K.P.O.-regio Graafschap.

8. Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

INSPRAAK
BESTEMMINGSPLAN

INSPRAAK
Bestemmingsplan Kom-es-An 1992.
Burgemeester en wethouders maken inge-
volge artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat van 26 november tot en met 9
december 1992 tijdens de kantooruren, ter
gemeente-secretarie (afd. Grondgebieds-
zaken) ter inzage ligt het (voor)ontwerp-be-
stemmingsplan Kom-es-An 1992.
Dit ontwerp betreft een herziening van het uit
1978 daterende bestemmingsplan. De opper-
vlakte van het kampeerterrein ondergaat geen
wijziging. De voorschrfiten zijn minder gede-
tailleerd en beogen de ondernemer - binnen
de randvoorwaarden van het plan - in staat te
stellen in te spelen op de ontwikkelingen bin-
nen de recreatieve sector.
Gedurende genoemde termijn kunnen de in-
gezetenen en de in de gemeente Hengelo
Gld. een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis
van de ter inzage gelegde stukken door hun
reaktie te zenden aan het college van burge-
meester en wethouders van Hengelo, Post-
bus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachten wisseling plaatsvinden
met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 24 november 1992.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

PUBLIKATIE WET AROB |
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 11 t/m 17 november 1992
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:aan:

G.W. Boschloo, Covikseweg 1a,
Steenderen

H. Berendsen,
Hengelo Gld

het oprichten van een woning aan de
Zelhemseweg 13, alhier

het vellen van een partij grove den, berk,
inlandse en amerikaanse eiken, gelegen
aan de Vaalverinkdijk/Heideweversweg,
met plicht tot herinplant

A. J. Slotboom, Veldermansweg 3, het vellen van een partij larixen, gelegen
Hengelo Gld aan de Venneweg/Pincelweg, met plicht

tot herinplant
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.

Heideweversweg 2,

BRANDPREVENTIE
BOUWEN EN BRAND
Bouwmaterialen en constructies en een verantwoorde brand-
veilige toepassing.
Wanneer een architect opdracht krijgt een nieuw gebouw te
ontwerpen of een bestaand gebouw te verbouwen, zal hij In
overleg met de opdrachtgever een keuze maken uit materialen en
constructies. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
brandveiligheidsvoorwaarden die de plaatselijke brandweer of
bouw- en woningtoezicht aan Burgemeester en Wethouders advi-

seren. Deze informatie geeft een kort overzicht van de brandveiligheids-
voorwaarden waaraan materialen en constructies moeten voldoen. Daarnaast
kan overleg in een zo vroeg mogelijk stadium met de verzekeringsadviseur nuttig
zijn.
Het treffen van bouwkundige voorzieningen met betrekking tot de brandveiligheid van
gebouwen heeft tot doel:
- het bevorderen van de veiligheid van mensen (en dieren) die bij brand in een gebouw
aanwezig zijn en het zeker stellen van hun veilige ontvluchting;

- het voorkomen en beperken van schade aan en in omringende bebouwing;
- het beperken van schade in en aan het gebouw.
Voor de brandveiligheid zijn een aantal eigenschappen van bouwmaterialen en
-constructies van belang. Het is ook noodzakelijk dat iedereen weet wat deze eigen-
schappen inhouden en dezelfde terminologie hanteert.
Die eigenschappen en hun betekenis zijn:
Onbrandbaarheid:
Hiermede wordt niet bedoeld het in de scheikunde absolute onderscheid tussen
brandbare en onbrandbare materialen. De eigenschap wordt gehanteerd als conven-
tioneel onderscheid, dat bepaald wordt volgens een genormaliseerde proef.
Brandgevaarlijk zijn van daken:
Middels een genormaliseerde proef wordt bepaald of de buitenzijde van een dak onder
inwerking van vliegvuur, afkomstig van brand in een ander gebouw, al dan niet de
mogelijkheid geeft tot het ontstaan van brand en het zich uitbreiden van brand op het
dak.
Bijdrage tot brand voortplant ing:
Dit is de eigenschap van een bouwmateriaal die van invloed is op de snelheid van
brandvoortplanting, vastgesteld op grond van genormaliseerde proeven. De mate
waarin een materiaal bijdraagt tot brandvoortplanting wordt aangeduid met de klassen
van brandvoortplanting 1 t/m 5 oplopende naar de ongunstigste klasse.
Rookontwikkeling:
Deze wordt bepaald volgens een genormaliseerde proef en wordt aaangeduid als
zwak, matig, sterk of zeer sterk. Dit is afhankelijk van het rookgetal, dat bepaald wordt
door berekening na meting van de grootste optische dichtheid tijdens de proef.
Brandwerendheid:
Dit is een eigenschap van een bouwconstructie om gedurende een bepaalde tijd zonder
functieverlies weerstand te kunnen bieden aan verhitting bij een genormaliseerde
proef. Dit begrip is van toepassing op bouwconstructies met een dragende functie, een
scheidende functie, dan wel een dragende en scheidende functie. Bij de bepaling
worden als criteria < ehanteerd: het draagvermogen (voor dragende constructies) de
dichtheid voor vlamr ien en hete gassen (voor scheidende constructies) en de thermische
isolatie (voor scheid ande constructies. De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minu-
ten.
De beproeving van bouwmaterialen en bouwconstructies om bovengenoemde eigen-
schappen te kunnen vaststellen vindt plaats bij het Centrum voor Brandveiligheid
TNO, Lange Kleiweg 5, Rijswijk, tel. 015-138222. Postadres: Postbus 49,2600 AA
Dein.
LET WEL:
De eigenschappen onbrandbaarheid, bijdrage tot brandvoortplanting en rook-
ontwikkeling hebben betrekking op materialen. De eigenschappen
brandwerendheid heeft alleen betrekking op constructies. Van een materiaal kan
dus niet gezegd worden dat het brandwerend is. Wel kan het de brandwerendheid
van een constructie verhogen.
Het al dan niet toestaan van een materiaal of van een constructie is afhankelijk van de
voorwaarden die de plaatselijke brandweer of bouw- en woningtoezicht stellen. Als
basis voor deze voorwaarden kunnen de plaatselijke autoriteiten gebruik maken van
een tweetal landelijke modelverordeningen, n.l.: Model-Bouwverordening en Model-
Brandbeveiligingsverordening, die worden uitgegeven door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Nassaulaan 12, 's-Gravenhage, tel. 070-624721. Post-
adres: Postbus 30435, 2500 GK 's-Gravenhage.
Deze model-verordeningen worden, al dan niet met wijzigingen/aanvullingen, door de
Gemeenteraad vastgesteld. Aangezien de Model-Brandbeveiligingsverordening nog
niet door alle gemeenten is aangenomen, bestaan er in ons land nog verschillende
plaatselijke verordeningen die op bepaalde punten kunnen afwijken van het landelijk
model. Het verdient daarom aanbeveling, alvorens tot ontwerpen over te gaan, naar de
plaatselijke verordeningen te informeren. Naast de genoemde model-verordeningen
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestaan er in ons land een aantal
brandbeveiligingsnormen, waarnaar in deze verordeningen wordt verwezen. Door het
in de (plaatselijke vastgestelde) verordeningen verwijzen naar normen krijgen deze
rechtskracht. Een norm op zich is dus geen wet of verordening.
Voor de brandbeveiliging van gebouwen zijn er de volgende normen:
NEN 3891: Richtlijnen brandbeveiliging van gebouwen Deel 1, Algemeen gedeelte.
NEN 3892: Brandbeveiliging van gebouwen. Eengezinshuizen en lage woongebouwen.
NEN 3893: Brandbeveiliging van gebouwen. Hoge woongebouwen.
NEN 3894: Brandbeveiliging van gebouwen. Hotels en andere Logiesgebouwen.
NEN 3895: Brandbeveiliging van gebouwen. Kantoorgebouwen,
(ontwerp)
Deze normen worden uitgegeven door het reeds eerder vermelde NNI.



Voor KADO'S naar de .SPANNEVOGEL1

Ook voor ST NICOLAASKADO'S

Ook Sinterklaas is gek op Kreunen's speculaas en
Piet die lust onze roomborstplaat wel

Op de afdeling

Lingerie
zijn bij ons de

Triumph
Bh's en Corselets

nu surpriseprijzen

Bh's v.a. 15,--
Corselets 69,-

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

Openingstijden
koopdagen St Nicolaas

Maandag 30 nov.

Dinsdag l dec.

Woensdag 2 dec.

Donderdag 3 dec.

Vrijdag 4 dec.

Zaterdag 5 dec.

9.00-21.00 uur

9.00-21.00 uur

9.00-21.00 uur

9.00-21.00 uur

9.00-21.00 uur

9.00-16.00 uur

O, kom er eens kijken ncar onze

Sf N/co/aasgesc/ienken

05753-1252
WOENSDAGS GESLOTEN

Wegens ruimtegebrek nu diverse

inruilbankslellen en fauteuils
tegen weggeefprijzen, zowel in modern alsook

in eiken

„DE SPANNEVOGEL"

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen

IS OP ZOEK NAAR:

constructie - ba n k werkers

co2-lassers
leeftijd tussen 18 en 25 jaar

lassers
voor het hechtlassen van prefab-wapening

leeftijd tussen 18 en 25 jaar

Wij kunnen u bieden
^ een interessante f uil-time job

^ goede secundaire arbeidsvoorwaarden

VJj- een prima werksfeer in een modern en

snelgroeiend bedrijf

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.
Voor meer informatie over deze functies kunt

u contcat opnemen met de heer T. Stapelbroek

telefoon 05753-1815.

FA. STAPELBROEK EN JANSEN
Molenenk 4 - 7255 AX Hengelo Gld

VANAF NU DE HELE DECEMBERMAAND DE

„LOOK-OVER"AKTIE
Misschien een extra bril erbij voor de hobby

Herfst en winter, de tijd van veel dichtbij kijken.

Door lezen of hobbiën is er een oogmeting

nodig? Dan wordt er die correct en gratis bij

gedaan.

Meestal zijn het rechter- en het
linkeroog verschillend van sterkte
en dus ook in de nieuwe bril aan-
gepast
Nu een complete OVER-LOOKER (halve)

voor de prijs van 98.--

Wenst u er een mooi hard etui bij, namen 110.—

Misschien een leuk cadeau!

Dit in de sterktes tot +/- 4.00 cyl. 2.00 DPT.

enkelvoudig

A.GROOTKORMELINK
optiek'
Hengelo G. Spalstraat 27
Telefoon 05753-1771

GEDIPLOMEERDE VAKMENSEN

's MAANDAGS GESLOTEN

UUT DEN ACHTERHOOK: DIALECT

KERSTKAARTEN
in vier verschillende afbeeldingen

Nu kopen voorkomt teleurstelling

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel 05753-1253

DEKBEDDEN-
AANBIEDING
synthetisch - quallofïl -

voelt „donzig"

135x200 119.

135x220 147,

200x200 179,

240x200 19g.

240x220 239.

Tijdens de Sinterklaasaktie

10% KORTING
op alle DEKBEDOVERTREKKEN

(katoen of flanel)

_ GISBERGEN
illlll woninginrichting

textiel en babymode

Ruurlo«<»weK 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

TE KOOP:
HENGELO GLD: Gelegen aan dte Plataanweg 'n

GARAGEBOX
van steen, met plat dak, afmeting ca. 6x3 m.
Grondoppervlakte 18 m2.

Inl. via uw eigen NVM-makelaar of via ons
kantoor

uimes
MAKELAARDIJ O.G. BV
Wichmondseweg 16

7255 KZ Hengelo Gld - 05753-2359

Het mysterie Dorothea Visser
Een Oost Geldterse gestigmatiseerde heilige

of hysterica?

Deze vrouw ligt begraven op het U.K. kerkhof

te Olburgen (gem. Steenderen).

Bert Kerkhoffs schreef een boeiend verhaal in

de serie „Hessenreeks"

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Iel 05753-1253

Sint aanbieding
Bij iedere liter v.d. Eelaart

glas cadeau
Ook bij likeuren en whisky's

bijpassend glas
DIVERSE SURPRISES

ZIE ONZE ETALAGE

Gesorteerd in WIJNEN
Ook in de populaire prijsklasse
per fles vanaf 5.95

LEEMREIS
• UW SLIJTER

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Kamer schilderen

behangen

belettering

eikenhout imitaties

Beleefd aanbevelend

M. G. Bosman
Hogenkampweg 34-36

Hengelo Gld - 05753-1216

na 18.00 uur

•HHBBaODNiHH&Hi

Baak Presente '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.

Zondag 29 nov.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Wegens omstandigheden

goed lehuis gezocht voor
Golden Retriever. Is drie

jaar, gesteriliseerd en zeer

lief, heeft epilepsie.

Liefst bij mensen met
ouder"e kinderen of boer-
derij. Tel. 05733-3347

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

S NTERKLAAS AANBIEDING

St Nicolaas
SLAGROOMTAART
voor plm. 12 personen

van 20.— voor

SPECULAASPONES
16.95

3 stuks van 3.— voor 2.50
Verder natuurlijk onze sortering

CHOC. LETTERS
ROOMBOTER AMANDELSTAVEN
en LETTERS enz.

Aanbiedingen gelden t.e.m. 5 dec.

BAKKERIJ

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

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

ZATERDAG 28 NOVEMBER

de rockformatie

TRACÉ
Voorprogramma: DIRTY HARRIE

Aanvang 22,00 uur

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo G.

TH 05753-14^4

Met spoed gezocht woon-

ruimte voor jong stel
zonder kinderen.

Iel. 05753-2629
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GESLAAGD

De heren Th. B. H. Loskamp uit Hengelo Gld en
W. J. W. IJzereef uit Zutphen zijn geslaagd als er-

kend aardappel-selekteur.

Zij volgden hun opleiding via de N.A.K. te Goes.

Beide heren zijn werkzaam bij de fam. Schuerink
aan de Koningsweg 4 te Hengelo Gld.

WELZIJN OUDEREN STEENDEREN: RAZAR

De handwerkgroep van Stichting Welzijn Ouderen

Steenderen houdt op 28 nov. 's middags eon bazar.

In „de Bongerd" kunt u zelfgemaakte tafelkleden,
schorten, pannelappen, truien en kerstkaarten kopen.

Er worden wafels gebakken, koffie gez'et, rolletjes
verkocht, gesjoeld, geraden en er is een grabbelton

Allen worden van harte uitgenodigd deze bazar te
bezoeken.

DE WERELDWINKEL IS BINNEN

Over de Wereldwinkel Hengelo Gld is heugelijk

nieuws te melden. Via allerlei aktiviteiten zijn veel

vrijwilligers al een tweetal jaren bezig on de Wereld

winkel vaste grond onder de voeten te geven; tot
nu toe is dat vooral geprobeerd door elke vrijdag op

de weekmarkt te staan en de produkten van de

Wereldwinkel te verkopen. Heel langzaam, maar ook

BIJ „SOL1 DEO GLO&1A"
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goeue nanuen. De feücue vei'nouumg iu.s-;er' aaines-
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Antoon Maaiaerink neeiie naast ,utó zusierveiem-
gingen in het bijzonaer welkom burgemeester van
beeck Calkoen en weihouaer Meurs on üe afgfe-

vaaraigae van de Chr. bond de neer KamcTüeeK.

Gerrie Harmsen-Donderwinkel, Ritek BruiJ-Walge'-

moet en Jan Maaiaerink kregen de veremgmgsspeid
vanwege hun 2o-jarig liamaatschap. De algevaar-
digde van de bond, de heer KamerbeeK, huldigde

hierna Hendrik Bobbink en Amoon Maalderink van-

wege het feit dat zij gedurende 35 jaar hun beste
krachten aan de vereniging hadden gegeven. Hij

prees hun grote verdiensten voor het koor en stelde

dit ten voorbeeld aan de andere leden. Hij liet

de lovende woorden vergezeld gaan door het opspel-

den van de Bondsspeld alsmede een oorkonde. Als

hoogtepunt van de avond werd Jan Weijers voor het

voetlicht gevraagd omdat hij 50 jaar onafgebroken
lid was van de Bekveldse zang, een unieke prestatie
Naast de gevoelvolle woorden werd hem namens de

Chr. Bond een Delftsblauw bord met inscriplie aan

geboden met de hoop dat hij de baspartij nog vele
jaren zou versterken. De ega's van dte jubilarissen

werden niet vergeten en allen in de bloemetjes gezet



GEWOON DE MOOISTE DE DRIEVETOL

EN BEST GESORTEERDE SPEELGOEDZAAK IN DE REGIO
speelgoed en hobby

Van 30 november t/m 4 december elke avond koopavond tot 21.00 uur Spalstraat 29.7255 AB Hengdo G td. 05753-3828

LAATSTE KANS - LAATSTE KANS - LAATSTE KANS • LAATSTE KANS - LAATSTE

l LAATSTE KANS i
</) "i
^ Om een CD speler, een Pocket LCD TV of een \
3 Portable KTV te winnen en wel bij HUUR & KIJK.

3 ledere klant dingt met zijn klantnummer (nieuwe leden 5
£ krijgen ook een nummer) mee naar deze prijzen.
\ De trekking vindt plaats op 30 november om 20.00 uur. >

</> f * , i Dagelijks zijn wij
f mm l mÊ l van 14.00 tot 21.06 uur

w i m il geopend.
Spalstraat 28a
Hengelo Gld,

tel. 05753-3636

31S1WT • SNV» 3iSiW1 - SN\OI 31S1W1 - SNV)131S1VV1 - SNV» 31SiVV1

***
Hotel - Café - E>e<§t$urant
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 Doetinchcm
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Metalen Vakkendoos 12.95

Rolbandmaat 6.95

Schroefbitset 3-delig 6.95

TL looplamp 13.95

Korf looplamp 12.95

Draadstripper 14.95

Trechter 5.00

Snoeischaar

Zaklamp

Lasbrander mini

Bouwlamp

Bladhark

Afbreekmes

Winkelhaak

Beugelzaag 14.95 Schaar

Werkhandschoenen 5.95 Spanningtester

23.75

3.90

9.85

24.95

8.95

2.50

8.60

v.a. 7.90

14.95

HARMSEN
BANNINKSTRAAT4
7255 AW HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1220

PIEP.

Te koop l Mullos kuilblok-

voederwagen, l Hollaras zelf-

ladende kuilvoederwagen. H.

Wissels, tel. 05753-3532 (na
18.00 uur) bgg 1768.

Weer verkrijgbaar:
Doe 't zelf marsepein bij Bak-
kerij Kreunen. De zaak voor
marsepein met smaak

PIEP.... PIEP....

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Te koop Spartamet z.g.a.n.

bouwjaar 1991 nog geen 400
km gelopen. Tel. 05755-1941,
na 18.00 uur.

En beste mensen ook naar
Bakkerij Kreunen voor uw
speciale wensen! (voor uw
surprises op marsepein-
gebied)

PIEP... PIEP... PANG

Muis in val, één van die 50
leuke marsepeinartikelen bij
Bakkerij Kreunen. Tel.
05753-1474

MMMMMMMftfl^^

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 NOVEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. F. Dijk, Stedum (Groningen)

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 28 november 19.00 uur Jongerenviering met zang van

het Interk. jongerenkoor
Zondag 29 november 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag l december 19.00 uur Avondmis in 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 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!

28 - 29 NOVEMBER

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 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 altiid 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) tel. 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

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

WifoiMtee'ul
drukwerk

Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

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. 057-55-1

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220
HERENSALON; zowel met als zonder
afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspeciplist

Telefoon 05753-2619

E X C L U S I E V E
WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

Delight panel is een modern programma wand-
en plafondbekleding.
Delight panel biedt een ruime keuze uit mate-
rialen - kunststof, folie en fineer - modellen en
dessins.
Hiermee schept u in een oogwenk een eigen
sfeer in hal, woon-, werk-, slaap- of badkamer
welk resultaat nog persoonlijker wordt door
toepassing van gekleurde losse veren.

DELIGHT PANEL, EEN LUST VOOR HET OOG

BOUWMARKT

TOLDIJK -
TEL
05755-1655

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.

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

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


