
dinsdag 26 januari 1993 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), Stecnderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Withmond-Vicrakker

en omstreken

Mager Hachee- Runder
vlees + kruiden Verse Worst

7
• i500 gram

Magere
Riblappen

12.95

500 gram

Gekookt
Ontbijtspek

1kg 150 gram 1
l i

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

Deze week

Mueslibolletjes

6 halen, 5 betalen
Notenrozijnenkoek 2.50
vrijdag - zaterdag

Moorkoppen 4 voor 7,50

Aardbeien bavaroise pudding

7.95

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NMIND/VIOLENB^KKERS Te|. 05753-1200

RIBLAPPEN
580 gram
HAMBURGERS
per stuk

ZURE ZULT
100 gram

LEVERKAAS

100 gram

8.95

1.15

1.05

1.45

SLAGERIJ

RATERINK
j Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Wegens enorm succes gaan we
nog even door met onze
grandiose opruiming
met kortingen van

25 tot 50%

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-12 W- fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist

telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn g 070-614 614

25% KORTING BOVENOP DE KORTING
BIJ

TACX SCHOENMODE
T.E.M. ZATERDAG 30 JANUAR11993 VERKOPEN WIJ EEN GROOT

GEDEELTE VAN ONZE AFGEPRIJSDE SCHOENEN MET

25% EXTRA KORTING. DEZE SCHOENEN HERKENT u
AAN DE RODE RONDE STIP ONDER DE LAAGSTE PRIJS.

t.o. gemeentehuis - Hengelo (Gld.)
tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

Essilor Hyperal Ormex,
het lichtste en mooiste

brilleglas voor verzienden

Bent u verziend? Dan zijn de normaal

gangbare kunststof brilleglazen ("plus"-

glazen") voor u geen optimale oplossing.

Ze zijn "bol" van vorm, dik en nogal

zwaar. Hyperal Ormex" glazen zijn uniek

vlak, dun en licht tegelijk. Ze zijn

gemiddeld 30% dunner en 30% lichter

dan de gangbare kunststof brilleglazen.

Ook de vergrotende werking is veel

minder. Uw ogen tonen dus minder groot.

Wij informeren u graag nader over

Hyperal Ormex*.

GSSILOR

Zien begint met Essilor.

Uw vakman-opticien:

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

do vr za
januari

O KORTING op de huidige winter-

KOSTUUMS - KOLBERTS - PANTALONS - JASSEN - JACKS - TRUIEN - OVERHEMDEN - ETC

MANNENMOOE

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383



Heel hartelijk dank voor uw felicitatie's, kaarten,

kado's en aanwezigheid.

Hierdoor werd ons huwelijksfeest een onvergete-

lijke dag.

BENNIE & GERDA WULLINK

Harmsen IJ/erwaren
Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle

liefde en zorgzaamheid die zij ons geschonken

heeft, geven wij u kennis dat heden na een liefde-

volle verzorging in het bejaardencentrum "De

Bleijke" van ons is heengegaan on/e geliefde zus-

ter, schoonzuster en tante

WILLEMINA HAMER

op de leeftijd van 77 jaar.

Uit aller naam,
familie Hamer

Hengelo (Gld.), 14 januari 1993.

Correspondentieadres: H. J. Hamer,

Marsmanstraat 193,

7002 A/ üoetinchem.

De crematie heeft maandag 18 januari inmiddels

plaats gehad in het crematorium te Dieren.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

«e.

BRAADSAUCIJZEN
(heerlijk gekruid) 500 gram

Magere
VARKENSLAPPEN
500 gram

Gekookte OSSETONG
100 gram

CASSELLERRIB
100 gram

5.85

4.98

1.85

1.99
Deze reclame is 14 dagen geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

KERKSTRAAT 6

We stunten nog even door
1 kilo PREI voor slechts 0.98
30 CLEMENTINES

voor slechts 4.98

RAUWKOST STUNT

NIEUW!!!! CARIBIC SALADE
500 gram 4.98

ERWTENSOEP uit eigen keuken
Hiervoor 4.98

KAAS STUNT

JONGE KAAS kilo 8.98

MOSTERDKAAS 'A kilo 6.98

MILNER 30+ MAGERE KAAS
Vikilo 6.98

Met onze vitaminepil,
doe je wat je wil.

TOT ZIENS

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

2

w
a

u

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

w

Deze week

APPELFLAPPEN
van 1.60 voor

KRUIDCAKE
van 5.25 voor 4,75 *

5 KRENTEBOLLEN *
halen, 4 BETALEN

aa NVA - awiMVM ao NVA

£RK TOCH
HOS STERK

ENORM SUPER
BETONBUREN-

in cassette

HARMSE N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banmnksiraat 4 . 7255 AW Hengelo (Gld ) • Tel 05753-1220

Geldig van ma. 25 januari t/m zat. 13 februari "93

DISCO-D ANC ING

,De Paerdesta!'
ZELHEM

Zaterdag 30 januari:

ZIPPER + nieuwe DJ.
Zaterdag 6 februari:

MAPLELEAF

Elke zondagmiddag en avond

DISCO
om 14.30 en 21.00 uur

Al onze konfektie
NU nog goedkoper

Legging/skibroeken
nu 25.00

Pully's nu 29.95

Schröder

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

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. 05755-1 T&7

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.

PUBLIKATIE WET AROB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 13 t/m 19 januari 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

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 13
januari 1993 een aanvraag is ingekomen
van:

Exploitatiemaatschappij Hengelo, Ban-

ninkstraat 21 te Hengelo, voor een ver-
gunning ingevolge de Woningwet voor
het veranderen van de woning, op het

perceel Kastanjelaan 11 te Hengelo;
de heer G. Onstenk, Wichmondseweg 2
te Hengelo, voor een vergunning inge-
volge de Woningwet voor het oprichten

van een bedrijfsruimte, op het perceel
Molenenk 20 te Hengelo.

Op 18 januari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:

de heer F.H.W. Hansen, Waarleskamp

26 te Hengelo, voor een vergunning inge-
volge de Woningwet voor het uitbreiden
van de woning, op het perceel Waarles-
kamp 26 te Hengelo.

Hengelo, 26 januari 1993.

D.W. Bierman, Ruurloseweg 36,
Hengelo Gld

het oprichten van een garage annex

schuur bij de woning Ruurloseweg 34

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

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

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van :

de heer A.F. Sueters te Keijenborg, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een machinale houtbewerkings-
inrichting ten behoeve van de produktie van klompen, op het perceel Uilenesterstraat
10a te Keijenborg.

De aanvraag ligt ter inzage van 27 januari 1993 tot 27 februari 1993. Na deze datum,
tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 27 februari 1993 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, di<! bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven

of aantonen, dat zij laartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende
te voorkomen of te Beperken, op 19 januari 1993 onder voorschriften een vergunning

is verleend aan:
de heer H.F. Eggink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding en/of wijziging van een rundvee- annex mest-
varkensbedrijf, gelegen aan Veermansweg 14a te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 27 januari 1993 tot 27 februari 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 27 februari 1993 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
we( het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van

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

Hengelo. 26 januari 1993.

BEKENDMAKING BOUWPLAN

De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 19a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening beken
meesteren wethouders van die gemeente üüüiüiiiiüiüiiiiiiiiiiMüüüüiiiüüüMüüüüüiüiiiiiî î î î î ü™

voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking te
kunnen verlenen aan het bouwplan van:

G.J.B. Bomer, Waarleskamp 25 te Hengelo, voor het plaatsen van een broeikas.
Het bouwplan ligt met ingang van 28 januari 1993 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor
een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het voornemen van de
gevraagde vrijstelling te verlenen indienen bij burgemeester en wethouders

Hengelo, 26 januari 1993.
De burgemeester voornoemd.

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

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

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 150 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-

sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

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

telefoon;

• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten
hem 's avonds weer bij u voor de deur;

• goedkopere technische service door beter technische
know-how.

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

DEZE WEEK

Zwitsers gebak
aardbei-sinas,
amarene kersen-citroen
enz.

nu van 7.98 voor Oi \7Ü

Muesli brood
nieuw multikoren met een
noten- en zuidvruchten-

melange nu

3.45

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

De zaak voor mensen met smaak

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



Accountantskantoor Th. J. Sloot b.v.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld - Tel. 05753-1391

UITNODIGING

In verband met haar vervroegde pensionering stellen wij U in de gelegen-
heid om op 28 januari 1993 tijdens een receptie afscheid te nemen van

mevr. H. J. Wechgelaer-v.d. Hoef

De receptie zal worden gehouden op donderdag 28 januari a.s., 's middags
van 16.00-17.30 uur in Hotel-Restaurant "Langeler", Spalstraat 5 te

Hengelo Gld.

Tevens delen wij U mede dat het kantoor aan de Tramstraat 4, 's middags

gesloten zal zijn.

Direktie

Accountantskantoor Th. J. Sloot b.v.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gealoten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE NIK
OLAS-VERF-BEHANO

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang nr 2 - periode van 11 te.m. 19 jan. 1993

Verkeer.
— Op de Vordenseweg botste op maandag 11 jan.
een personenauto tegen een op de weg liggend plastic
krat. Alleen materiële schade aan het voertuig.

Op dezelfde dag kwam een vrachtauto op de
Aaltenseweg in aanraking met een laaghangende
tak. De voorruit en d<e zwaailamp van het voertuig
liepen schade op.

Tevens vond er die dag een doorrijding na aan-
rijding plaats aan de Poelsweg te Keijenborg. Bij
een woning werd een tuinmuurtje omver gereden.

Aangifte werd opgenomen. De dadter werd nader-
hand opgespoord en terzake verhoord. PV wordt
opgemaakt.

Tengevolge van de storm op 13 jan. waaide een
populier over dfe rijbaan van de Lankhorsterstraat.
Hierna botste een personenauto tegen deze boom en
liep daardoor materiële schade op.

— Op diezelfde dag vloog op de Steenderenseweg
een auto over de kop en belandde in het weiland.

Bestuurster liep whiplash op. Voertuig total loss.

Op dinsdag 19 jan. vond een aanrijding tussen 2
personenauto's plaats op de Julianalaan. Het bleef
bij lichte materiële schade.

Diefstallen e.d.:
In de nacht van 13 op 14 jan. vonden er een

2-tal diefstallen dmv braak uit bedrijfsauto's plaats.
In beide gevallen werd elektrisch gereedschap ont-
vreemd. Feiten vonden plaats in de Zonnestraal en

d<e Spalstraat.

— Tevens werden er een 2^-tal aangiftes van dief-
stal van een fiets opgenomen. Feiten vonden plaats
aan de Kastanjelaan en de Spalstraat. Een van de
aangevers trof zijn fiets naderhand weer in het dorp
aan.

Uit een kleedkamer van PAX werd een porte-
monnaie ontvreemd. Deze werd later in teen weiland
in Lichtenvoorde aangetroffen, doch het geld

(ƒ 25,—) was eruit.

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 jan.
werd er joyriding met een GSM-bus gepleegd. In
Ruurlo werd met dit voertuig een doorrijding na aan
rijding gepleegd. Daarna werd de bus aan de
WinkelsWeg achtergelaten met de nodige schade
(tussen de ƒ 5.000,— en ƒ 8.000,—).

Tevens werd er melding gemaakt van vernie-
lingen aan een volkstuintje aan de Heurne.

Uit een personenauto aan de Oude Zelhemseweg
werd op zondag 17 jan. een etui uit het dashboard-

kastje ontvreemd, waarin diverse papieren zaten
Schade aan voertuig is ƒ 500,--.

Overige zaken - delicten:

Op maandag 11 jan. vond er t.o.v. een midden-
stander alhier een bedreiging door enkele zigeuners
plaats, nadat deze hen de winkel uit had "gezet".

Toen het kenteken van hun auto werd genoteerd
werd een van de zigeuners boos en uitte daarop
dreigende taal in de richting van de betrokkene.

Onderzoek volgt.

Op donderdag 15 jan. hadden enkele groepjes
jongeren „onenigheid" met elkaar bij Winkelman in
Keijenborg na afloop van de dansles. Dit liep der-
mate uit de hand, dat er met een bromfiets op een
meisje werd ingereden. Onderzoek in deze affaire
is reteds opgestart.

Op zaterdag 16 jan. vond er een keukenbrandje
in een woning aan de Ruurloseweg plaats. Bewoon-
ster was iets aan het bakken in de oven, maar ging
er even tussenuit Door een oplettende buurtbewoner
werd de zaak onder controle gebracht, nadat deze
de deur had geforceerd. Schade blteef beperkt

Door een 3-tal bewoners werd gemeld, dat men
telefonische overlast ondervond van anonieme bel-
lers. Hen allen geadviseerd, dat, mocht de overlast
aanhouden, een zgn. "vanger" te laten plaatsen.

B. Koers

DAMNIEUWS

Jeugd: In de 2e ronde werden er vlot 2 wedstrijden
op een middag afgewerkt. Alleen Stefan Hoebink
verloor l partij door tijdsoverschrijding. Aan kop
na deze 2e ronde gaan Michiel Derksen en Arjan
Meulenbrugge met 4 punten uit 2 wedstrijden.

In de 3 bondswedstrijden ging DCH 3 met de eer
strijken door te winnen van Almen 3. H. Dijkman
zorgde voor de winst terwijl L. Koldenhof, J. Wen-
tink en W. Engbers gelijk speelden. DCH 4 verloor
van Brummen 3 doordat E. Berendsen verloor en
J. Wentink, W. Engbers en G. Wentink niet meer dan
remise speelden. DCH l verloor in Ulft, terwijl z*e
een overwinning binnen handbereik hadden.

J. Heijink ging in de opening onderuit maar dat werd
weer goedgemaakt door H. Dijkman, di'e won.

H. Zonnenberg had een reeële kans op remise, maar
zag dit niet. H. Luimes haalde een damslag uit om
de partij uit te maken en terwijl hij dat deed raakte
hij per ongeluk de verkeerde schijf aan en kon gelijk
opgeven. H. Vos en J. Heuvelink wisten nog wel te
winnen en G. Half man speelde remise, zodat DCH l
verloor met 9-7.

Onderlinge competitie:

Groep A: H. Luimes-B. Harink 2-0, J. Heuvellnk-
W. Eijk'elkamp 2-0, A. Hoebink-G. Kreunen 1-1,
H. Vos-H. Groeneveld 1-1, H. Hulshof-J. Heijink 0-2

Loopt de AFVOER nlet zoals net moet, wij

ONTSTOPPEN he* voor u

SNEL en GOED

Installatie- en Ontstoppingsbedrijf

Harco Hermans
Schooltinkweg 4 - 7021 MA Velswijk

Tel. 05753-1199 - Fax 05753-4397

VOOR AL UW

gas - water - CV

sanitair - lood- en zink-

werk - dakbedekking

riool ontstoppin gs werk

500 gr 6.95

100 gr 2.50

100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisatraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Groep B. J. Walgemoet-G. Botterman 0-2, A. Ver-
steege-H. Megens 0-2, L. Koldenhof-H. Zonnenberg
1-1.
DCH is de organiserende vereniging van de per-
soonlijke wedstrijden Oost Gelderland.
Er wordt gespeeld in 3 klassen met groepen van 4
spelers van wege de grote inschrijving van DCH.
In de 2e klasse zitten daar meerdere spelers van
DCH bij elkaar in.
Hoofdklasse: H. Luimes verloor en H. en J. Vos be-
haalden remise.
Ie klasse: J. Heijink en J. Heuvelink wonnen beiden
2e klasse: H. Groeneveld-G. Botterman 1 -̂1. E.
Berendsen-B. Harkmk 2-0, D. Walgemoet-W. Eng-
bers 2-0, H. Dijkman verloor in die groep.

KOM ES, ALS JE DURFT!

Met deze slogan als thema wordt 31 januari a.s om
19.00 uur 's avonds een jeugddienst gehouden in het
gebouw van de Baptistengemeente te Doetinchem.

Dit gebouw is gelegen naast het postkantoor.
We hoteven de krant maar te lezen, of we horen over
oorlogen, notabene in onze achtertuin. We hoeven de
radio maar aan te zetten of de ene milieuramp wordt
opgevolgd door een andere.

En de televisie laat ons de meest afschuwelijke bcel^
den zien van allerlei vormen van natuurgeweld tot
een aardbeving in Nederland toe.

Uitgemergelde lichaampjes van hongerende kinderen
en hun ouders kijken ons verdwaasd aan.
Eigenlijk heel bedreigende zaken voor de toekomst
met name als je jong bent en net begint na te denken
over de zin van het leven, en waar het met deze
aarde naar tofe moet. Maar ook voor ouderen, die
lijdzaam moeten toezien in wat voor wereld ze hun
kinderen hebben neergezet.

Toch . . . Er is hoop! En hoop doet leven! Er is een

Lichtpunt (met een hoofdletter).

Zie hier de achterliggende gedachte bij het thema
van de jeugddienst. Als spreker is uitgenodigd de
heer J. Simmering uit Arnhem. Hij is ond'er andere
bekend als jeugdwerker op camping „De Betteld".
Muzikale medewerking zal worden verleend door de

Deze week bij
bakkerij Jozef Schabbink

KAASCROISSANTS
5 halen, 4 betalen

BAKKERIJ

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

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED
met SPORTGOEL

Rooiegaarde Sport
Spatotraat IS. Bencelo Gld

Gevraagd: flinke hulp in
de huishouding voor 2

 1
/2

dagen per week. Mevr. Eil
Beatrixlaaan 16, Hengelo
Gld. Tel. 05753-2004.

Kamers te huur.
Omgeving Hengelo Gld.

Tel. 05753-1733.

Welke handige jongeman
wil mij zaterdags helpen
in de tuin? Fam. Heijink,
Beukenlaan 2, Hengelo G.
Tel. 05753-2590

Vooreen "TAART MET
V A ART", belt U Bakke-
rij Kreunen en a la minute
maken wij zo'n heerlijke
taart voor U.
Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474 voor een
"TAART MET VAART"

formatie „White", di'e hun sporen al hebben ver-
diend in het Witte Café.

Na afloop zal er een praise- en ontmoetingsgebeuren
plaatsvinden, waarna onder het genot van een kop

koffie nagepraat kan worden over de dienst. Ook
een boekentafel is aanwezig.

Iedereen, met name jeugdigen, worden van harte uit
genodigd deze dienst bij te wonen.

VVV HENGELO GLD KRIJGT EIGEN KANTOOR

De VVV in Hengelo Gld had tot nu toe een informatie
kantoor in een winkelpand, al waar men voor inlich-
tingen terecht kon.
Aangezien de overkoepelende organisatie van VVV's

in Nederland met een dergelijke huisvesting niet
meer akkoord gaat, zat VVV Hengelo Gld omhoog.
Zou er geen nieuwe vestiging komen, dan betekent
dit het einde van VVV Hengelo Gld, aldus burge^-
meester van Beeck Calkoen.

Daarom zal er naast de Algemene bibliotheek, in
het hart van een dorp een nieuwe vestiging worden
gebouwd voor de plaatselijke VVV.
Een ideale plaats voor een vereniging die probeert
Hengelo Gld zo goed als maar mogelijk is meer be-
kendheid te geven.

'<M

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.

v/r/ =ftW"NN
*f

DRUKKERIJ WOLTERS
•lüiiitercanl

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

De Kennemer Jubileumkollektie,
speciaal voor die hoogtijdagen, ^ -m

welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragea

DRUKKERIJ WOLTERS



Peugeot 205 junior wit 4-1987
Peugeot 205 GLD wit 8-1987
Peugeot 205 XS 1.4 rood 1 -1988
Peugeot 205 Gld blauw 7-1988
Peugeot 205 XL wit 2-1989
Peugeot 205 XE accent wit 8-1991
Peugeot 205 XRD turbo antrac. (grijs kenteken) 7-1992

Peugeot 309 XR 1.6 (Ipg) blauw 6-1987
Peugeot 309 XL profil wit 1 -1988
Peugeot 309 GL profil antrac. 1 -1989
Peugeot 309 XL magnum antrac. 1-1989
Peugeot 309 XRD zilvergrijs 9-1989
Peugeot 309 XL comfort rood 4-1990
Peugeot 309 GRD rood 4-1990

Peugeot 405 GL 1.6 blauw 3-1988
Peugeot 405 Ml 16 antrac. 3-1988
Peugeot 405 GR 1.9 antrac. 1 -1989
Peugeot 405 GRD wit 3-1989
Peugeot 405 GR11.6 blauw 1 -1990
Peugeot 405 GLD rood 3-1991

^\ AUTOMOBIELBEDRIJF

iaibberJjof
Bleekstraat 14, Hengelo Gld

Tel. 05753-1947

Plakhorstweg 8, Doetinchem
Tel. 08340-32851

Voor de voordeligste
hypotheek ga je

rechtstreeks naar de

Rabobank

Voor nieuwbouwwoningen Oosterwijkse Vloed

Rente vanaf

7,4%
Effectieve rente 7,7%

per jaar

Rabobank. Aangenaam.

Rabobank
HENGELO-KEIJENBORG B.A.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrljf

Rondwef 2a - Hengelo G.
Tel. 05753-1424

Laat uw hart spreken

14 februari
Stuur eens een mooie Valentijnskaart.
Laat je niet zomaar "in de kaarten"
kijken en doe ook iets liefs.
Zondag 14 februari een "rustdag"
voor moeders.

WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Hetty's Wol- en Antiekwinkel

Wichmondseweg 13 - Baak

RADICALE UITVERKOOP
Wol en katoen

4 halen 2 betalen
op = op

Aanbiedingen gelden alleen voor wol en
katoen in de draadmanden en zijn geldig

t.e.m. 6 februari.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 31 JANUARI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 30 januari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 31 januari 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 2 februari 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

29 JANUARI -1 FEBRUARI
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.

Dierenartsen praktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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

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

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-LJssel - 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 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.

KÖHLER-WISSINK (juwelier-opticien) INTRODU-
CEERT ESSILOR HYPERAL ORMEX
het lichtste en mooiste brilleglas voor verzienden.
Verziende brildragers y.ijn voor de oplossing van hun

kijkproblemen aangewezen op brilleglazen met positieve

sterkte ("plus"-glazen). De normaal gangbare brilleglazen

bieden meestal geen optimale oplossing. Ze zijn erg "bol"

van vorm, dik en daardoor nogal zwaar. De verziende

brildrager zal dan vooral bij hogere sterktes de voorkeur

geven aan kunststof glazen in verband met het grotere

draagcomfort hiervan. Door de minder esthetische vorm

wordt de montuurkeus, vooral bij hoge sterktes, behoorlijk

beperkt. Naast optische kwaliteit verlangt juist deze groep
brildragers dus een vlakker en dunner uitgevoerd glas dat

bovendien zo licht mogelijk is.

Uniek vlak, dun én licht tegelijk.

Speciaal voor verzienden ontwikkelde Essilor een brille-

glas dat door z'n optische constructie bijzonder vlak is.

Bovendien is het brilleglas zeer dun en uiterst licht in

gewicht door gebruik van een geheel nieuw kunststof-

materiaal: Ormex genaamd. Door de vlakke vorm en ge-

ringe dikte is het esthetisch aanzien sterk verbeterd en is het

nieuwe brilleglas door z'n geringe gewicht het lichtste

brilleglas voor verzienden. Essilor Hyperal Ormex glazen

zijn ca. 30% lichter en 30% dunner dan de gangbare

kunststof glazen. Ook de vergrotende werking van de

glazen is aanzienlijk verminderd. De ogen van de bril-

drager tonen dus minder groot.

Hyperal Ormex is het tweede type brilleglas dat in Orme>.

wordt uitgevoerd. Eerder werd Myoperal Ormex geïntro

duceerd; de ideale kijkoplossing voor bi jzienden. Wij ziji.

ervan overtuigd dat wij met Hyperal Ormex een brilleglas

voor verzienden in ons assortiment hebben opgenomen, dat

aan alle wensen op het gebied van esthetiek en draag-

comfort tegemoet komt.

NIEUWJAARSVISITE UVV
De nieuwjaarsvisite anno 1993 van de UVV was druk

bezocht. De voorzitter mevr. van Dijke opende met een

woord van welkom en sprak de wens uit, dat in het "jaar van

de Ouderen", uitgeroepen door de V.N., het de "ouderen"

bijzonder goed mag gaan. De UVV zet dan ook weer haar

beste beentje voor in 1993.

Enkele nieuwe UVVers werden voorgesteld. Een nieuw

UVV-lied werd daarop gezamenlijk door de UVVers ge-

zongen.

Het jaarverslag op rijm door mevr. Verhoeff bracht allerlei

herinneringen in gedachten.

Als gast was daar dhr. Smeitink met verhalen "ut vrogger

tied". Het verhaal van de brandweer met "Brekkie", het

verhaal van "Hezen-Harm" enz. kreeg veel waardering. Op

boeiende wijze werd dit gebracht.

In de pauze werd er getrakteerd op oliebollen en nieuw-

jaarskoeken, zoals altijd gebakken door de UVVers.

Mevr. Notebaart bracht nog een leuke anekdote.

"Jong van hart" gaf haar medewerking de/e middag onder

pianobegeleiding van dhr. Starink.

De "Spöllemannen" van de "Klepperklumpkes" vulden de

pauze's met ge/.ellige oud Hollandse liedjes.

JAARVERGADERING K.B.O. "ONS GENOEGEN"
Op donderdag 28 januari a.s. vindt de jaarvergadering

plaats van K.B.O. "Ons Cienoegen" te Keijenborg.

De aanvang van de vergadering is 19.(K) uur en is in

dorpshuis "De Horst" te Keijenborg.

Na de pauze komt mevrouw J. Rijkelkamp, directeur Zorg-

centrum Maria Postel. praten over dagverzorging en Maria

Postel.

Hierna een gezellig samenzijn met de "Bouwmeesters" uit

Halle.

voor
FAMILIE- EN

HANDELSDRUKWERK
(geboortekaarten, huwelijkskaarten,

gelegenheidskaarten, fakturen, folders,
briefpapier enz. enz.)

COMBIFMB945CE
• Nuttig vermogen 900 Watt

(230 Volt)

• Grill 1500 Watt
• Heteluchtoven 1600 Watt
• Mechanisch

• Bruto inhoud 27 liter

• 9 vermogenstanden
• 5 combinatiemogelijkheden

• Draaiplateau
• RVS binnen-

wanden

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Het grootste deel

van onze konfektie

halve prijs

Schröder •««

JAARVERGADERING "LOOFT DEN HEER"

In "Ons Huis" hield de chr. /angvcr. "Looft den Heer" haai

jaarlijkse ledenvergadering, die door het bijna voltallige

koor werd bezocht.

De voorzitter A. Scholten heette allen hartelijk welkom.

Vervolgens werden er enkele ogenblikken stilte in acht

genomen in verband met het overlijden van "vader Lubbers".

die gedurende ruim 70 jaar zijn beste krachten gaf als lid,

bestuurslid en erelid. Hij was de grote spil van het koor en

heeft zeer veel werk verzet als bestuurslid en secretaris,

waarvoor wij hem zeer veel dank verschuldigd zijn. Op

verzoek van zijn familie werd door het hele koor de

rouwdienst bijgewoond. Enkele van zijn lievelingsnummers

werden in de kerk gezongen, waarna de begrafenis volgde.

Notulen en jaarverslag werden voorgelezen door secr. R.

Walgemoet-Wagenvoort en goedgekeurd.

Penningmeester B. Grootbod deed zijn verslag over 1992.

Een jaar met zeer veel aktiviteiten, waaronder de goed

geslaagde jubileumuitvoering in samenwerking met

muziekver. "Crescendo" in de sporthal. Het financiële

gedeelte werd afgesloten met een voordelig saldo. De

kascommissie,mevr. A. Hartelman-Groot Jebbinkcnmevr.

C. Strating-Maris keurden het vele werk van de penning-

meester goed. Dit alles werd beloond met applaus.

Tijdens de bestuursverkiezing waren aftredend en her-

ko/.en dhr. J. Jolink en mevr. R. Walgemoet-Wagenvoort.

Mevr. W. Bloemendal-Zemmclink die aftredend en niet

herkiesbaar was, werd bedankt voor het vele werk dat /e S

jaar lang heeft gedaan als bibliothecaresse. In haar plaats

werd gekozen mevr. D. Harmsen-Stoelhorst, die ha r te l i jk

welkom werd geheten in het bestuur.

Dirigent G. Wolsink werd bedankt voor de fijne leiding en

samenwerking in dit eerste jaar samen. We hopen dat dit

lang zo mag blijven, aldus de voorzitter. Hij overhandigde

de dirigent een enveloppe met inhoud.

Er waren 6 jubilarissen. Dhr. J. Schuurman was ruim 40

jaar lid, waarvan 30 jaar bestuurslid en 25 jaar penning-

meester. Hij ontving van de K.C.Z.B. een zilveren speld

met een oorkonde. De heren G. Lenselink, W. Zemmelink

en R. Pelskamp kregen voor 35 jaar lidmaatschap eveneens

een zilveren speld. De dames H. Lenselink-Denkers en T.

Langeler-Ruessink kregen een zilveren hanger aangebo-

den voor 35 jaar lid.

Verder zijn er weer plannen voor zingen in ziekenhui/en,

bejaardencentra, concerten in de kerk, uitvoering -f- toneel.

Zondag l O januari werd er in een kerkdienst in "De Ooiman"

te Doetinchem meegewerkt, hetgeen zeer gewaardeerd

werd.

De repetities werden goed bezocht, er kwamen 3 nieuwe

leden bij. Mevr. Wolsink-Wagenvoort had dit jaar nooit

verzuimd. Nieuwe leden zijn natuurl i jk altijd van harte

welkom op de repetities op maandagavond van 20.00 tot

22.00 uur in "Ons Huis". Inl icht ingen tel 2902 of 222S.

INDUSTRIËLE KRING HENGELO GLD KRIJGT 2
NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Industriële

Kring Hengelo Gld, gehouden op donderdag 14 januari in

/aal Leemreis, werden 2 nieuwe bestuursleden geko/en.

In zijn openingsrede haalde voorzitter dhr. G. Mantel de

Betuwespoorlijn aan als voorbeeld van economische voor-

uitgang van de provincie Gelderland, waarvan de Achter-

hoek ook kan profiteren als alert op de mogelijkheden

wordt ingesprongen. Ook een onlangs verschenen rapport

van een Duits onder/.oeksbureau, waarin Gelderland als de

beste vestigingsplaats naar voren kwam, haalde hi j aan.

Bij de bcstuursverkie/ing werden de heren A. Teunissen en

J. J. Jol ij in het bestuur gekozen in plaats van de heren J. v.d.

Boom en G. Draaijer, die het bestuur verleitcn. Beiden

werden hartelijk dank gebracht voor hun werkzaamheden

voor het bestuur.

Namens de aktiviteitencommissie presenteerde dhr. J. van

Geenhuizen een lijst van aktiviteiten die in 1993 zullen

plaats vinden. De eerste akti viteit vond al een dag voor de/.e

vergadering plaats, n.l. een bedrijfsbe/oek aan dagblad

"De Gelderlander", al waar men een indruk kon krijgen wat

er zoal moet gebeuren voor men de krant in de brievenbus

krijgt. Deze buitengewone interessante excursie werd /eer

gewaardeerd door de aanwezigen.

Nadat de beide scheidende bestuursleden een dankwoord

hadden gesproken, sloot voorzitter Mantel deze vergade-

ring, waarna het gezelschap nog een tijd geanimeerd met

elkaar doorpraatte


