
62e jaargang no -5 dinsdag 2 februari 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heugclo Gld
Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steendcren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 g ram 1.35

Mager
Varkenspoulet

4.95500 gram

Dik bevleesde
Hips

9£i

Magere Varkens-
fricandeau

500 gram 500 gram fiVi

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

Komt U ook even kijken naar onze
grote collectie moderne en

zeer
mooie

jeugdige

bril-
mon-
+i /rpn

KLASSIEK+AVANTGARDE

optiek

KORMEUNK
brillen -
contactlenzen
Spa l s t rna t 27 - Hengelo (G) - Tel, 05753-1771

„DE SPECIAALZAAK"

'S MAANDAGS GESLOTEN

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS
-- -

3 GROENE PLANTEN 10.--

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.45
ROLLADESCHIJVEN
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 gram

TONGEWORST
100 gram

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301
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D E W I N T E R H E E F T Z O Z ' N V O O R D E L E N

P KARPETTEN
GEVEN WU

KORTING
Alle Voorkeur karpetten die een korting-

sticker dragen, zijn nu stukken goedkoper.
U betaalt daarvoor namelijk 20% minder

dan normaal. En da's een korting die er

^vezen mag! Verwen uw huis en kies voor
decoratieve mode op de vloer. Karpetten-

met-korting zijn er in alle interieurstijlen

waar Nederland van houdt!

IMING IN KAMERBREED
Voorkeur boude tapijt
van sterke, 100% synthetische

garens. 8 moderne kleuren.

Foam of jute rug. 400 cm breed.

NU

89.

Zwaar frisé tapijt,
een exclusieve Voorkeur kwaliteit.

100% synthetisch, op stabilon rug.

13 kleuren. 400 cm breed.

NU

Exclusief shag tapijt
met levendige structuur. Polyamide

garens. 19 kleuren. Jute rug. Alléén

bij Voorkeur. 400 cm breed.

VOORKEUR NU

139.
Met Voorkeur Garantie. Vakkundig meten en leggen.

VOORKEUR LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

NOTARISKANTOOR SCHELLENBACH

organiseert op donderdag 18 februari 1993 om 20.00 uur in Partycentrum Langeler aan
de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. een informatie-avond onder de titel:

PARTICULIER EN ZIJN VERMOGEN

aan de orde komen thema's als:
* Overdracht eigen huis door ouders aan kinderen

Waarom? Wanneer? Hoe? Fiscale gevolgen?

* Schenken "op papier"
Wat is dat? Wat kost dat? Schenkingsrecht?

* Testament/codicil/executeur-testamentair
Wat is dat? Hoe doe je dat? Wanneer?

* Eigen vermogen en bejaardenhuis/verpleeghuis
Verdwijnen de spaarmiddelen als sneeuw voor de zon?

* Successierecht
Hoog? Laag? Veel misverstanden!

Er worden korte uiteenzettingen gehouden.
Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen, ook individueel "onder 4 ogen".
Toegang en consumpties gratis.
Iedereen is welkom.
Ontvangst vanaf 19.30 uur.
Het programma begint om 20.00 uur.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.
Koepelberg 4

Postbus 34

Telefoon 05753 - 3939

Telefax 05753 - 3462

Bij het huren van 3 of meer films
VIDEO RECORDER

voor de zelfde periode
GRATIS

Dagelijks geopend van
14.00 tot 21.00 uur.

SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636 Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1 767'

Hobbycomputer Club 'RETURN"

Start haar eerste clubdag op zaterdag
13 februari 1993 van 10.00 tot 16.00 uur.

De clubdagen vinden plaats in de
Manege de GOMPERT, zaal 1,

Bremweg 2, Hengelo Gld.

Voor meer informatie kunt u bellen
tel. 05753-1983.

Spalstraat 5 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1212

Een feest, diner, koffietafel of
koud warm buffet, in onze nieuwe
accomodatie is het genieten voor
jong en oud.
Met een keur aan mogelijkheden
slaat U de plank nooit mis.
Klein feest, met onze oud Hol-
landse Spelen wordt dat een ge-
weldig feest.
Reserveer vroegtijdig of bel vrij-
blijvend voor inlichtingen 05753-
1212.



Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

Michiel Jan Willem

Wij noemen hem MICHIEL.

24 januari 1993.

Dick Gotink en Hermien Fokkink

Kreunenskamp 13,
7255 WC Hengelo Gld.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter en
zusje

KELLY

Wim, Irma, Kim en Jessie Straatman

25 januari 1993.

Hummeloseweg 19,
7255 AE Hengelo Gld.

Ogen als sterretjes
een neusje zo klein.
Maar wij zijn gelukkig
je vader en moeder te zijn.

MARISKA

is geboren op 26 januari 1993, weegt 3600 gram en
is 53,5 cm lang.

Henk en Ada Lubbers

Berendschotstraat 10,
7255 KB Hengelo Gld.

De vele spontane reacties rondom de geboorte van
Taco hebben ons erg verrast.
Langs deze weg willen wij iedereen hiervoor harte-
lijk bedanken.

Nico en Janette Eyck

Dankbetuiging

Hartelijk dank aan allen, die ons 25-jarig huwelijk,
in welke vorm dan ook, tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

GERRIT EN RIEK TE SLAA

7255 KZ Hengelo Gld., februari 1993.
Wichmondseweg 53a.

Dankbetuiging

Voor de hartelijke en warme belangstelling tijdens
de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma

J. B. MICHELS-V.D. WEER

betuigen u onze welgemeende dank.

Fam. Michels

„'t Averenck"

Zondag 7 februari a.s.

Wandeltocht Hamove
bij de Molen in Varssel

Start tussen 10.00 en 14.00 uur.
Afstanden 6 -12 en 25 km.

Deelnemers aan de 25 km dienen tussen
10.00 en 11.00 uur te starten.

Deze week
Ham Kaas Croissants

1.45
Ontbijtkoek 2.25
vrijdag - zaterdag

Choco-snit 7.25
14 februari Vatentimsdaq,
bonbons uit eigen bakkerij, daarmee maak
je je grote liefde blij.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNIND^OLENB/KKERS Jel. 05753-1200

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

Door omstandigheden gaat
de bingo-avond van H.H.V. op

15 februari niet door.
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
93

S
w

HAM-KAAS p
CROISSANTS ,

van 1.75 voor J§5Q \

MAISBROODJES \
van 0.60 voor Q§5Q |

KAASCRACKERS i
8 stuks van 2.55 voor 2.25 p

aa NVA - Harexvn SWHVM aa NVA

KERKSTRAAT 6

BROCCOLI nu kilo 3.50
De echte handpeer, vol sap
DO YENNE de COMICE 2 '/z kg 5.98

RAUWKOST REKLAME:
NIEUW!!! STROJKA SALADE

500 gram 4.98
AMERIKAANSE SALADE

500 gram 4.98
Kant en klaar voor U gekookt:
CHILI CORNE 'Akilo 4.98

KAAS REKLAME:
BELEGEN KAAS kilo 10.98
HOLL. ANANASKAAS

100 gram 1.98
HOLL. GEMBERKAAS

100 gram 1.98

DE Tip van Klein Westland:
probeer eens onze kant en klaar
produkten, ze zijn erg voordelig

TOT ZIENS

ZONDAG 14 FEBRUARI

'n KAARTJE VOOR HEM OF HAAK

VALENTIJNSDAGÜ!

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

AANBIEDING
flanellen lakens,

1 pers. gedessineerd van 37.50 voor 27.50

flanellen hoeslakens

80/190 gekleurd van 33.00 voor 19.00

80/200 gekleurd van 38.30 voor 32.50

90/200 wit van 35.95 voor 29.00

90/200 gekleurd van 38.30 voor 32.50

130/190 wit van 44.00 voor 29.00

140/200 wit van 45.00 voor 39.00

140/200 gekleurd van 47.30 voor 42.50

flanel van Wonny en Rheumanella,
dus dat zit wel goed!

Hoofdkussens nu 17.50

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld.

Supportersvereniging

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

TONEELOPVOERING
van het blijspel

„Waor 'n wil is...."
zaterdag 13 februari a.s.

in „Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur muziek
van de boerenkapel.

Entree ƒ 4,-, donateurs vrije toegang.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

HENGELO GLD

Zomerprogramma 1993
Verenigingen die tussen half juni en half sep-

tember 1993 in de gemeente Hengelo iets
organiseren, dat in aanmerking kan komen
voor vermelding in het VVV-zomerprogramma

worden verzocht dit uiterlijk maandag 1 maart
a.s. schriftelijk op te geven aan het secreta-
riaatvan VVV, de heer A. Siedsma, Kieftendorp

2, 7255 MG Hengelo (Gld), tel. 05753-2415.

Vermelding is o.a. in verband met de beschik-
bare plaatsruimte ter beoordeling van VVV.

Graag volledige gegevens (dag, uur, plaats
en omschrijving aktiviteit).

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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 tot 27

februari 1993 geen collectes gehouden.

HINDERWET

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot

12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-

meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,

sectie VROM, ter inzage op werkdagen

van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag

van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de

bibliotheek, Sterreweg 14.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot

bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,

toestel 26.

| WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hen-

gelo maken bekend, dat bij hen op 20

januari 1993 een aanvraag is ingekomen
van:

de heer G.J. Olthof, Lankhorsterstraat 33

te Hengelo, voor een vergunning inge-

volge de Woningwet voor het veranderen

van een varkensschuur in een garage/

berging, gelegen aan Lankhorsterstraat

33 te Hengelo.

Op 21 januari 1993 is een aanvraag inge-

komen van:

Scholte Kramp Holding B.V., Breukelaar-

weg 33 te Varsseveld, voor een vergun-

ning ingevolge de Woningwet voor het

oprichten van een bedrijfsverzamelhal,

gelegen nabij de Zelhemseweg te

Hengelo.

Op 25 januari 1993 is een aanvraag inge-

komen van:

D.W. Bierman, Ruurloseweg 36 te Hen-

gelo, voor een vergunning ingevolge de

Woningwet voor het plaatsen van een

dakkapel, gelegen aan Ruurloseweg 34

te Hengelo.

Hengelo, 2 februari 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om

op de aanvraag van:

Maatschap Loman, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning

ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding en/of wijziging van een varkensmesterij

annex fokzeugenhouderij, gelegen aan Broekweg 7 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 3 februari 1993 tot 17 februari 1993. 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.

Hengelo, 2 februari 1993.

OUD PAPIER
APART

EVENEMENTEN-
KALENDER

Februari:

8 - opening stratenschiettournooi "Willem

Teil".

8-9-10 - wedstrijden stratenschiettournooi.

13 - toneelopvoering supp.ver.

"Crescendo" in "Ons Huis".

15-16-17 - wedstrijden stratenschiet-

tournooi.

Maart:

1-2-3 - finales stratenschiettournooi.

April:

24 - uitvoering muziekver. "Crescendo" in

sporthal "De Kamp".

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie Milieu houdt op dins-

dag 9 februari 1993 een openbare verga-

dering in het gemeentehuis. De vergade-

ring begint om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur

bestaat gedurende 15 minuten voor niet-

commissieleden de gelegenheid gebruik

te maken van het spreekrecht. Wie van

het spreekrecht gebruik wenst te maken

dient daar van te voren kennis te geven

aan de voorzitter. Het spreekrecht is be-

perkt tot onderwerpen welke op de agenda

voorkomen.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Aantekeningen van de vergaderingen

van 8 september en 26 november 1992.

3. Oud papier.

4. Aanwijzing voor verzuring gevoelige

gebieden.

OUD PAPIER KALENDER FEBRUAR11993
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende
plaatsen:

Dinsdag 2 en woensdag 3 februari

Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school.
Tot 18.00 uur.
Woensdag 3 en donderdag 4 februari

Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de school. Woens-

dag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.

17 t/m 20 februari

Basisschool Bekvelc1. Container aan Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).

Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de

Bronkhorsterstraat 8.

Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens

openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplan Golfbaan " 't Zelle" 1990.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat het besluit van Gedepu-

teerde Staten van Gelderland dd. 26 november 1991, nr. RG91.23176-RWG/R05209,

waarbij (gedeeltelijk) goedkeuring werd verleend aan het bestemmingsplan Golfbaan

" 't Zelle" 1990 thans onherroepelijk is.

Het bestemmingsplan met bijbehorende bescheiden ligt met ingang van 4 februari 1993

voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling Grondgebiedszaken) ter inzage.

De burgemeester voornoemd.

Hengelo, 2 februari 1993.

BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1992 (KASTANJELAAN 151.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel

23 van de Wet op di •. Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 4 februari 1993,

gedurende één ma ind, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor

een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Hengelo 1992 (Kastanjelaan

15).

Dit ontwerp beoogt het planologisch kader te scheppen voor de bouw van maximaal 16

(senior)woningen met bijbehorende voorzieningen op het terrein, plaatselijk bekend
Kastanjelaan 15 te Hengelo.

Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-

bestemmingsplan schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

De burgemeester voornoemd.

Hengelo, 2 februari 1993.

| EXPOSITIE "

In de periode van 27 januari t/m 19 februari 1993 is in het Gemeentehuis te Hengelo

Gld. te bezichtigen de expositie... "het landschap te kijk".

De toegangstijden zijn:

* maandag t/m vrijdag van 8.30 -12.00 uur.

Voor groepen bestaat tevens de mogelijkheid om op afspraak de expositie te bezich-
tigen op:

* maandag t/m donderdag van 13.30 -16.00 uur.

De toegang is in alle gavallen gratis.

Zoals uit de naam van deze expositie is af te leiden, staat in de getoonde werken het
Gelders landschap centraal.

Het betreft een zgn. educatieve tentoonstelling. Dit betekent dat getracht is om niet

alleen een mooie maar vooral ook interressante en leerzame expositie aan te bieden.

In de werkstukken kunnen we dus het eigen Gelders landschap aantreffen. We denken

het goed te kennen, maar vaak nemen we niet de tijd om het landschap goed in ons op
te nemen.

Hoe je het landschap ervaart, heeft te maken met hoe bewust je er naar kijkt. Een

wandelaar ziet het landschap totaal anders dan bijv. een motorrijder en.... Een zonnige

voorjaarsdag geeft een geheel ander beeld dan een dag in oktober.

5. Mededelingen.

6. Data vergaderingen commissie Milieu in 1993.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.



GEVRAAGD een

S E R V E E R S T E R

(leeftijd 16-35 jaar) voor in een restaurant

Telefoon 05753-3722

Bellen alle dagen tussen 11.00-17.00 uur

Dinsdags na 15.00 uur

Zondag 7 febr.
GROTE BINGO

met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
W^chmomi, Tel. 05764-1286

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersöearljf

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

Te koop bankstel, 2 stoelen
en een tafeltje.
Ruurloseweg 15, Hengelo

Gevraagd een vrolijke,
enthousiaste hulp in de
huishouding (scholiere)
leeftijd 16-20 jaar. Mevr.
van Zon, tel. 05755-2121

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l IN K
OLAS-VERF-BEHANG

OPEN AVONDEN ULENHOF COLLEGE

IN DOETINCHEM

He.t Ulenhof College is een protestants-christelijke
scholengemeenschap met drie afdelingen: MAVO,
HAVO en Atheneum (met latijn).

Op grond van de adviezen van de basisschool en/of
de wens van ouders worden leerlingen van de e'erste
brugklas geplaatst in een MAVO-gerichte, een MAVO
HA V O/ Atheneum- gerichte of een HAVO/Atheneum
gerichte brugklas. Op deze drie niveaus wordt d'e
basisvorming aangeboden en in het derde leerjaar af
gesloten.

De doorstroming van MAVO naar HAVO en van
HAVO naar Atheneum is voor de eigen leerlingen
nag'ehoeg drempelloos.

in alle afdelingen is een vrije pakketkeuze mogeijk.
In verband met het samen naar school fietsen wordt
bij de samenstelling v. d. klassen rekening gehouden
met de school van herkomst; bovendien kunnen
ouders voorkeur uitspreken voor plaatsing in één van
bovengenoemde groepen.

Specifiek voor onze brugklas is dat de leerlingen in
een eigen gebouw zitten, waardoor extra aandacht
mogelijk is bij de overstap van basisschool naar
voortgezet onderwijs.

Dit komt ondermeer op de volgende manier tot uiting
x een goed georganiseerd mentoraat
x bij specifieke problemen begeleiding door de coun-

sellor
x veel aandacht voor „leren studeren"
x extra steunlessen
x mogelijkheid tot huiswerkbegeteiding
x opvang bij lesuitval

Op grond van onze schooldoelstelling besteden we,
naast het verwerven van kennis, veel aandacht aan
buitenles^aktiviteiten.

Voorbeelden daarvan zijn werkweken, projekten en
excursies, geïntegreerd in het lesprogramma. Daar-
naast is er een groot aanbod van vrijdagmiddag-
aktiviteiten: toneel, muziek, sport enz.

Op 9 en 11 februari houden wij Open Avonden van
19.00 tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom in ons brugklasgebouw
aan de Mackaylaan en in het hoofdgebouw aan de
Bizetlaan.

DAMMEN

Op het jeugdappèl in Eibergen, 23 januari, Werd bij
de aspiranten een 2e plaats behaald door Michiel
Derksen. Eddy Hoebink ging in die groep voort-
varend van start door 3 overwinningen, maar verloor
helaas de laatste 2 en kreeg een herinneringsvaantje
evenals Stefan Ho'ebink voor de sportieve prestaties
Bij de pupillen werden Ie prijzen behaald door
Arnoud de Greef ( 11 punten uit 6 wedstrijden) en
Ar jan Meulenbrugge (ook 11 uit 6). In diezelfde
grotep werd Arjan Kuiperij 2e. Eric de Greef en
Berni Kiers kregen een herinneringsvaantje.

Onderlinge competitie:

Groep A: H. Vos-J. Vos 1-1, H. Hulshof-H. Luimes
0-2, G. Halfman-G. Kreunen 1-1, A. Hoebink-D.
Walgemoet 1-1, B. Harkink-W. Eijkelkamp 0-2,
J. Luiten-J. Heuvelink 0-2.

Stand: l H. Luimes 17-29, 2 H. Vos 16-26, 3 J. Vos
14-24, 4 J. Heijink 15-23, 5 J. Luiten 14-16.
A. Hoebink 14-16.

Groep B: H. Megens-L. Koldenhof 0-2, A. Versteege
G. Botterman 0-2, E. Berendsen-G. Wentink 0-2,
J. Wentink-H. Dijkman 0-2.

Stand: l H. Zonnenberg 14-19, 2 G. Botterman 14-17,
3 H. Dijkman 16-16, 4 L. Koldenhof 15-15, 5 G. Wen-
tink 14-12.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Woensdag 3 februari houden wij onze 2e schrijf-
avond van 1993 in „De Bleijke" van 19.00 tot 20.30
uur. We hopen op net zo'n grote opkomst als in
januari.

Er wordt geschreven voor een volledig en onafhan-
kelijk onderzoek en tot berechting van de verantwoor
delijken inzake een groot aantal gedode en gewonde
gevangenen in Brazilië.

Tevens wordt er geschreven voor de onmiddellijke
en onvoorwaardelijke vrijlating van een gewetens-
gevangene uit China en eveneens voor een gewetens-
gevangene uit Oezbekistan.

Protesteren per brief, de aktiviteit waarmee Amnesty
beroemd en gevreesd is geworden.

Worden ze gelezen? Ja. Wordt er op gereageerd?
Ja. Komen er mensen door vrij? Ja.

Kom helpen schrijven woensdag 3 februari van 19.00
tot 20.30 uur in „De Bleijke".

UW HENGELO GLD

UITNODIGING voor een

GEZELLIGE MIDDAG
op woensdag 10 febr. a.s.
om 14.00 uur in „Ons Huis"

Wie heef f zin om mee op vakantie

te gaan,

samen aan hef Noordzeesfrand
fe sfaan.

INFORMATIE EN OPGAVE voor deelneming

op donderdag 18 febr. a.s.
om 14.30 uur in „Ons Huis"

Vanaf 60 jaar allen hartelijk welkom

op zondag 7 februari
is er weer een

vogel en kleinveemarkt
in "de Horst" te Keijenborg, deze

wordt georganiseerd door

vogelvereniging ExokdD

Het inbrengen is gratis,
ook de entree kost u niets.

De markt is van 9.30 tot 12.30 uur
geopend.

Tot ziens in "de Horst".

GEVRAAGD

part-time
vrachtwagenchauffeur

VOOR HET VEERIJDEN

FA. DONDER WINKEL
Burg. Smitstraat 20 - STEENDEREN

Telefoon 05755-1282

AGRARISCHE OPLEIDINGEN OOST NEDERLAND

AGRON verzorgt voor een groot deel het agrarisch
onderwijs in Oost Gelderland. Zij doet dit voor
basisschoolverlaters, voor leerlingen vanaf 16 jaar
en ouder, die een beroepsgerichie opleiding willen
gaan volgen, maar ook voor volwassenen.

Een belangrijk onderdeel van AGRON is het voorbe-
reidend beroepsonderwijs Groen (VBO-Groen). Dit
is een vierjarige opleiding en sluit go'ed aan op de
basisschool. Het VBO-Groen onderwijs bij Agron is
een prima opleiding voor jongens en meisjes met
belangstelling voor de natuur, planten, dieren, tech-
niek, milieu, maar ook voor het verwerken van b.v.
aardappelen, vlees, cocao, granen tot produkten, die
in de supermarkt terug te vinden zijn.

Een AGRON VBO-Groen opleiding is een uitsteken-
de voorbereiding op vele middelbare beroepsoplei-
dingen in en buiten de agrarische sektor. Je kunt
er dus alle kanten mee uit. Van kweker van planten
tot kaasmaker, van beheerder van natuurterreinen
tot milieu-ambtenaar, van machinemonteur tot com-
puterspecialist, van bloembinder tot hovenier, van
slager tot procesoperator. Een VBO-Groen diploma
op CD-niveau heeft dus minstens dez'elfde waarde
als een MAVO-diploma,

De eerste leerjaren van de AGRON VBO-Groen op-
leidingen staan zoals bij andere scholen in het teken
van de basisvorming.

Maar vanaf klas l wordt de opleiding „groen inge-
kleurd". Hierbij wordt vanaf leerjaar l rekening
gehouden met de individuele mogelijkheden van de
leerlingen.

Het derde en vierde leerjaar gaan de leerlingen
dieper in op de agrarische beroepsopleiding. Zo heb-
ben alle leerlingen in het 4e jaar l dag per week
op een bedrijf passend bij hun studierichting. Dit kan
zijn op een boerenbedrijf, hoveniersbedrijf, maar b.v.
ook op een laboratoriumafdeling van een bier-
brouwerij.

AGRON VBO-lokaties hebben daarnaast individueel
onderwijs in huis, het indivdueel beroepsonderwijs
Groen (1VBO Groen). Dit is bedoeld voor leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben. Hier wordt in
kleine groepjes gewerkt. De leerstof is afgestemd
op het niveau en tempo van de individuele leerling.

AGRON houdt 3 febrauri haar voorlichtingsdag. Voor
basisschoolverlaters en andere belangstellenden,
voor de VBO-Groen opleidingen van AGRON is deze
van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur in
het hoofdgebouw, G-ezellenlaan 14 (achter het
WOG-gebouw, Terborgseweg) te Doetinchem en de
AGRON-lokatie „Drietelaar", Slotlaan l te Borculo.

WANDELTOCHT HAMOVE

De Hengeloste Auto- en Motorclub HAMOVE houdt
op zondag 7 februari a.s. haar jaarlijkse winterwan-
deling.

De start zal plaatsvinden bij de Varsselse molen, ge-
l'egen aan circuit „Varssel-Ring" ongeveer 5 km
buiten het dorp.

De bepijlde route loopt dit keer over de landgoederen
't Zand en Zelle. De afstanden zijn naar keuze 6-12
of 25 km. Men kan starten van 10.00 tot 14.00 uur,
de 25 km lopers moeten tussen 10.00 en 11.00 uur
starten.

Na afloop ontvangt iedere deelnemer een aandenken
plus een consumptie.

Wandelclubs kunnen hun wandelboekjes weer laten
afstempelen.

DE LIEREN5HDF

Oplossing
HEROPENINGSPRIJSVRAAG

GEWICHT KANARIE 19.8 GRAM

Daar er tussen de 397 antwoorden 5 van 20

gram bevonden, is dit door loting geschied.

Ie prijs van lOx 1/5 staatsloten:
J. Eggink, Zelledijk 12, Hengelo Gld

2e prijs 5x 1/5 staatsloten:
T. Beening, Kerkekamp 39, Hengelo Gld

3e t.e.m. 35e prijs allen 1/5 staatslot:
Hengelo Gld: Möller, Rijnweg 17, S. Kaak,

iHesselinkdijk 3, Y. Schultheiss, Raadhuisstr. 6

B. Hoebink, Asterstraat 30, W. J. de Mey,

Ruurloseweg 57, A. Hillebrand, Pr. Bernhard-

laan 9, H. Weijers, Rozenstraat 17, B. Boon-

stra, Zonnestraat 5, E. Harmsen, Spak-

straat 17, Wagenvoort, Veermansweg 4, J. W.

Burkink, Boenmkweg 4, A. Bruil, Ruurlose-

wteg 81, G. Derksen, Akkerwinde 7, J. B.

Enzerink, Banninkstraat, J. Toonk, Groenen-

daals'eweg, S. Mentink, Wilhelminalaan 11,

H. van Londen, het. Karspel 54, Gerrits, Mid-

denweg 10, M. Claassen, Spalstraat 26, C. van

Bergen-Moné, Beukenl. 8, Tacx, Raadhuisstr. 27

H. Aalberts, Dwarsstraat 4, H. Kouwenhove,

Krommedijk 2, S. Notten, Ruurloseweg, H.

Langwerden, Haarweg 2, G. Postma, Sarink-

kamp 63.

Keijenborg: Y. Lakerveld, Kerkstraat, Pol-

man, St Janstraat A. J. M. v.d. Bos, Molen-

straat 13.

Rha-Steenderen: J. Wassink, Prinsenmaat-

weg 12, N. Usebrands, Rhabergseweg 5.

Toldijk: M. Goossens, Voortseweg.

Zelhem: Schoensteg, Everhardinkweg 6a

Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396
's Maandags gesloten

KRENTENBOLLEN VAN WORLD SEEVANTS

Zaterdag 6 februari worden er in de gemeente Steen
deren en Wichmond krentenbollen verkocht.

Deze huis-aan-huis aktie wordt gehouden door d'e
World Servants-groep uit de gemeente Steenderen.
Deze groep jongeren gaat van de zomer naar Ghana
om daar voor de bevolking een school te bouwen.

Ghana is een Afrikaans land waar het met de eco-
nomie erg slecht gaat. Om dit te kunnen verbeteren
is het van groot belang dat er, vooral aan jonge
mensen, voldoende onderwijs gegeven kan worden.

Vandaar dat World Servants voor dit projekt ge-
kozen heeft. Deze zomer zullen negen mensen uit
Steenderen hun vakantie bouwend doorbrengen. Het
zal een hele klus worden om onder de tropenzon dit
werk te doen.

Voor zo'n projekt is natuurlijk geld nodig. Dat is
de reden dat er op zaterdag 6 februari mensen aan
de deur komen met krentenbollen.

Ook u kunt helpen de bouw van een school in Ghana
mogelijk te maken door zaterdag een zak krenten-
bollen te kopen.

Deze week bij
bakkerij Jozef Schabbink

TARWE-
ROZIJNEBOLLETJES

5 halen, 4 BETALEN
WEEKEND AANBIEDING:

SLAGROOMSNIT
7.50van 10.00 voor

BAKKERIJ

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

Haas- en ribkarbonade 500 g 5.45

Zeeuws spek 100 gr 1.40

Gekookte lever 100 gr 1.40
Eigengem. erwtensoep Itr 4.00

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

UITSLAAPDIENST

Zondag 7 februari om 16.30 uur is de tweede uit-
slaapdienst in de Kapel te Bronkhorst. Om 16.00 uur.
staat de koffie en thee klaar.
Thema van d'eze dienst, welke geleid wordt door
Dicky Rekswinkel is: „Komt er nog wat van".
De muziekgroep Kwint zal de muzikale omlijsting
•verzorgen.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

INSTALLATIEBEDRIJF EEF JANSSEN

SCHENKT NIEUWE SPORTSHIRTS

Het installatiebedrijf Eef Janssen stak de volleybal-

teams van de St Janstraat in Keijenborg in nieuwe

sportshirts.

Dit gebeurde halverwege december vorig jaar.

In de stratenvolleybalcompetitie, gehouden in sport-

hal „de Kamp" eindigden de heren op de derde

plaats en de dames op de voorlaatste plaats.

NIEUW!

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

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

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



fc
O k i d o

k i n d e r o p v a n g

Okido biedt:

professionele kinderopvang voor

kinderen van O tot 12 jaar

in de gemeenten Doetinchem,

Hummelo en Keppel, Hengelo G.,

Steenderen en Zelhem.

opvangmogelijkheden:

hele en / of halve dagen,

buitenschoolse kinderopvang,

bedrijfsopvang,

gastouderopvang.

informatie:

*bel (08340) 60905

Dansschool
Bouman

Steenderen
Start vrijdag 12 februari a.s. een basis-
cursus "STIJLDANSEN", bestaande uit
10 lessen met o.a.: quickstep, eng. wals.

Inlichtingen en inschrijvingen op vrijdag 5 fe-
bruari van 19.15 tot 19.45 uur in het Ludgerus-
gebouw te Wichmond-Vierakker.

Of dagelijks telefonisch tussen 18.00 en 19.00
uur te Steenderen tel. 05755-2204.

HMMMMM^̂

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

Wifoto&eebd
drukwerk

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 FEBRUARI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. J. Weernekers, Varsseveld

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. P. F. de Vries

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. W. A. Hage, Neede

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 6 februari 19.00 uur Gezinsviering

Zondag 7 februari 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 9 februari 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekend viering;

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!

5 - 8 FEBRUARI
Dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160.

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 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.

en strijk op die premie
van f50,-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per

man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

STUNTVERKOOP:

Onze grote goudreinetten
en Jonagold nu voor maar

ƒ 10,--per volle kist,
Aardappelen:
Bildstar - Surprise - Atrix

25 kg ƒ10,--

Fruitbedrijt \ lorstink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha

tel. 05755-1643/1243

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

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland

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

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

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

(uitleen)spreekuur is.

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

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

16463.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH

Hengelo Gld.

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

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

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

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

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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

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

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

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

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

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13. Henrelo Old

Vooreen "TA ART MET
VA 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"

1923 70 jaar schildersbedrijf Uiterweerd Baak 1993

Bijna 35 jaar geleden, namen wij het schildersbedrijf over van vader

Uiterweerd. Nu is voor ons de tijd aangebroken, om er definitief mee

te stoppen en wel eind februari a.s.

Omdat wij geen opvolging hadden uit eigen familiekring, heeft René

Holterman reeds vanaf 1 maart1991 ons schildersbedrijf voortgezet

en heeft inmiddels bij velen van onze klanten en bij nieuwe cliënten

zijn diensten mogen bewijzen en hoopt dat ook in de verre toekomst

te kunnen blijven doen.

Wij van onze kant wensen hem daarbij alle succes toe voor de

toekomst.

Nu rest ons nog, iedereen hartelijk te danken voor het in ons

jarenlange gestelde vertrouwen.

Wij wensen U alle goeds toe voor de toekomst.

Martien en Tiny Uiterweerd
Z.-Emmerikseweg 121

7223 DB Baak

Met genoegen deel ik U mede, dat ik ook in de toekomst het

schildersbedrijf van de familie Uiterweerd zal blijven voortzetten en

hoop U nog vele jaren van dienst te mogen zijn.

Ik dank U alvast, voor het in mij gestelde vertrouwen.

De familie Uiterweerd wil ik hartelijk bedanken voor de prettige

samenwerking en wens hun nog vele gezonde jaren toe.

Schildersbedrijf René Holterman
Past. Bouwhuisstraat 20

7223 LJ Baak

Tel. 05754-1979 (18.00-20.00 uur)

De werkplaats blijft Z.-Emmerikseweg 121, Baak.

Ook hier kunt U terecht voor glas, verf, behang etc.

Plaktafels aanwezig.

Tevens voor vrijblijvende prijsopgave binnen- / buitenschilderwerk.

Vanaf nu t/m eind februari

TOTALE LEEGVERKOOP
10 tot 50% korting, Histor glans en satin 20%

van de nog aanwezige winkelvoorraad wegens
beëindiging van de winkel.

M. Uiterweerd
Z.-Emmerikseweg 121, Baak

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 3 - week van 20 t/m 26 januari 1993.

Woensdag: Op de Veldhoekseweg in de Veldhoek viel een
glasplaat van een vrachtauto. De bestuurder van een perso-
nenauto die daarchter reed moest even later constateren dat
een van de banden van zijn voertuig leeg liep.
Melding dat op de Hoge Es gedurende het weekend een
personenauto was bekrast.
Een klein bruin sterk verwaarloosd hondje werd naar het
Asiel te Doetinchem vervoerd.
Donderdag: Bij de NEDAP aan de Zelhemseweg werd
ingebroken. Er wordt alleen koffie vermist. De schade was
aanzienlijk groter. Een ruit aan de achterzijde van het pand
werd ingeslagen.
Vanwege deze reklamepolitieberichten kon een fiets aan
de eigenaar worden terggegeven en komt er weer ruimte in
het fietsenhok.
Een aanrijdinkje op de parkeerplaats van Albert Heijn. Een
vrachtwagen die weg wilde rijden raakte met de achterzijde
een op de uitrit peparkeerd staande personenauto.
Om 23.08 uur melding ontvangen van een uitslaande brand
in perceel Koningsweg 12. Door de harde wind stond de
boerderij in een mum van tijd in lichterlaaie. De brandweer
kon niets meer redden. Vermoedelijk ontstond de brand
door kortsluiting. Een persoon kwam daarbij om het leven.
Zaterdag: 's Nachts werd een bestuurder een ademtest
afgenomen. Hij blies 535 ug/1 hetgeen resulteerde in een
transaktie van ƒ 800,—.
Maandag: Een snelheidscontrole buiten de bebouwde kom
aan de Vordenseweg. 207 voertuigen gecontroleerd, 36
overtredingen. De snelste haalde 120 km per uur.
GEVONDEN: Een zwarte paraplu. Een zwarte hond, mid-
delgroot allegaartje (asiel Doetinchem).

Franke, l

HENGELO GLD KRIJGT EEN GOLFCLUB

Nu het allerlaatste bezwaar tegen de komst van d'e
golfbaan is ingetrokken, staat niets meer de vestiging
van de banen in de weg in Varssel.

De opgerichte golfclub onder voorzitterschap van dhr
A. Jansen zal nu ook de boerderij aan de Vierblok-
kenweg gaan omvormen tot clubhuis.

De boerderij zal aan de buitenkant bijna geheel in-
tact blijven.

Met de aanleg van de banen, in eerste instantie elf
holes, zal spoedig begonnen worden, waarna in 1994
het eerste balletje geslagen kan worden.

Een fijn bericht. Mede hierdoor wordt een stukje
recreatie en naamsbekendheid aan de plaats Hen-
gelo Gld toegevoegd.

De eigenaars van het grondgebied waarop de golf-
baan aangelegd gaat worden, zijn blij, dat ze einde-
lijk kunnen beginnen.

SUPPORTERS "CRESCENDO" VOEREN WKKK
EEN BLIJSPEL OP
Op dit moment zijn de supporters van de chr. mu/iek-
vereniging "Crescendo" flink aan het studeren met een
nieuw toneelstuk.
Dit jaar is er één avond gepland, waarop het toneelstuk zal
worden opgevoerd. De datum is zaterdag 13 februari a.s. in
"Ons Huis" aan de Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
Het blijspel van dit jaar heeft als titel: "Waor 'n wil is "
en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven door H.H
van der A.
Het stuk speelt zich afrond de familie van Bertus Hilbrands.
de molenaar in het dorp. Met lede ogen moet hij toe/ion dat
er steeds meer klanten overgaan om het meel te kopen bij
de coöperatie in het zelfde dorp. Hilbrands doet er dan ook
alles aan om die klanten weer terug te winnen.
Hoe dat allemaal gebeurt, kunt u zelf zien op zaterdag 13
februari in "Ons Huis".
De aanvang is 20.00 uur, terwijl er vanaf 19.30 uur muziek
van de boerenkapel is.
De entree bedraagt ƒ 4,—, terwijl de donateurs vrije toegang
hebben op vertoon van hun donateurskaart.

JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA

Voorzitter A. Maalderink kon bijna alle leden van
het 50 leden tellende koor Soli Deo Gloria uit Bek-
veld welkom heten, in het bijzonder de heer en mevr.
van Neck. Hij noemde 1992 een gezond verenigings
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jaar, waarin vele keren werd opgetreden.

Het hoogtepunt was het jubileumconcert van de heer
van Neck in de sporthal, waarbij de 4 koren gezamen
lijk optraden, samen met Laorn's Plez'eer, hetgeen
een volle zaal opleverde. Bij deze vergad'ering hoopte
hij op een goede inbreng van de leden.

Mevr. A. Hiddink-Weernink, secretaresse, las het
jaarverslag en hieruit bleek dat het koor vele keren
had opgetreden op zangavonden, in bejaardencentra,
verpleeghuizen e.d. De uitvoering in november en het
jubileumconcert door de 4 koren in april waren on-
getwijfeld hoogtepunten.

Uit het verslag van penningmeester A. Derksen
bleek dat de vereniging een gezonde financiële basis
heeft en dat de toekomst er financieel ook goed
uitziet.

De absentielijst, bijgehouden door H. Korten, gaf te
zien dat het repetiliebezoek goed was te noemen.

Mevr. T. Hoekman en de heren G. Tekelenburg en
H. Lubbers jr, hadden alle repetities bijgewoond.

Bij de bestuursverkiezmg waren aftredend mevr. A.
Hiddink-Weernink en de heer Chr. Lubbers. Beiden
werden met algemene stemmen herkozen.

Optredens staan gepland in „De Bleijke", Maria
Postel. 't Weerdje in Doetinchem, concerten ïn Zel-
hem, in Empe en de medewerking aan een kerkdienst
in Hengelo Gld.

De oli'ebollenaktie zal gehouden worden op vrijdag 8
en zaterdag 9 oktober a.s.

De uitvoering is op zaterdag 6 november a.s.

Diverse leden maakten gebruik van de rondvraag
en vele suggesties werden doorgesproken.

Bekveld's zang staat weer een goed jaar te wachten.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie
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