
62e jaargang no 6 dinsdag 9 februari 1S93 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, Kei jen borg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Hachee- Champignon of
vlees + kruiden Kerriegehakt

7 QC A QC
500 gram l ivv 500 gram ™§vv

Magere
Riblappen

500 gram 7.95

Kipfilet

500 gram 7.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-haif + 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

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Zondag 14 februari

VALENTIJNSDAG
Valenlijnsdag is ook bloemendag
Vrijdag- en zaterdagaanbieding:

DIVERSE KLEUREN

ROZEN in koker
compleet met hartjeslint en
valentijnskaartje

VOOR MAAR 4.95
Extra ruime sortering

VALENTIJNS BOEKETTEN

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Kamer schilderen
en behangen?

Beleefd aanbevelend

. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1216 - Bellen van 18.00 tot 20.00 uur

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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8 stuks

APPELTAARTJES
van 6.30 voor

Deze week ~

5.752
ü
n

5.75

EIGENGEBAKKEN ROGGEBROOD
van 1.75 voor f,35 *

Vanaf 11 februari te huur

Reserveer deze film nu bij

SPALSTRAAT 28A-HENGELO GLD.
TEL 05753-3636

huurdkük

Grand café

wlatttier

Gevraagd

schoonmaakhulp
voor enkele uren per week.

Tevens zoeken wij voor ons café een

enthousiaste vakantiehulp
votr ± 40 uur per week, in de maanden mei t/m augustus.
Enige studie of werkervaring in de horeca krijgt de voorkeur.
Leeftijd tot 21 jaar.

Schriftelijk of telefonisch reageren op onderstaand adres.

Grand café

De Egelantier
Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3778 (na 12.00 uur)

'jouw vriendschap
is mij goud waard"

Oorknoppe
Ring 39,00
85,00

Hanger
17,50

(excl. collier)

VALENTIJNSDAG.

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

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.

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk
SPEKLAPPEN
500 gram

BOEREN LEVERWORST

100 gram

ROLPENS

100 gram

2.40

4.40

1.05

1.45

JKHVM aa NVA - SUÜHVM aa MVA

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit
SENSATIE REKLAME

RODE KOOL per stuk 0,89

JONAGOLD 3 kïlo 2.98

RAUWK0ST REKLAME
Laat u verrassen:

RAUWKOST SENSATIE 500 gram
voor de prijs van 3.50

ZUURKOOL STAMPPOT
500 gram 4.98

KAAS REKLAME:

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

EXTRA BELEGEN KAAS
'Akilo 6.50

Bij een bezoek aan onze zaak ziet
u de rest van de voordelige prijzen

TOT ZIENS

Nu iedere vrijdag op de markt in Hengelo Gld.

zijdebloemen, wenskaarten en
cosmetica

Bij inlevering van deze bon

10 wenskaarten voor ƒ 5,--

ledere vrijdag op de markt in Hengelo Gld.

WR Jeans
Spijkerbroeken vanaf 25.OO
Bram's Paris jeans 49.9O
Overhemden 15.OO

Bij inlevering van deze bon ƒ 5,"

korting op eike Bram's Paris broek.

14 februari Valentijnsdag
bonbons uit eigen bakkerij,

een prima geschenk.

Deze week

Hengelse Wegge

in luxe geschenkdoos X \J • / O

Bolussen i Pak 6.2 5
vrijdag - zaterdag

Harten schuimtaart 9.95

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNÏNQA10LENB/KKERS Jel. 05753-1200



Jullie zijn veel te vroeg geboren en hadden
geen levenskans.

Wij hebben afscheid moeten nemen van

ANKIE en MAARTEN

Kreunenskamp 19,
Hengelo GUL

2 februari 1993.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hartelijk dank aan allen, die ons huwel i jk , in welke
vorni dan ook, tot een onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

ï iKRARD en EVERDIKN LURVINK

Ruurloscwcg 14,
7255 DH Hengelo Gld.

Denkt U aan de

Toneelopvoering
van de supporters van "Crescendo" op

zaterdag 13 februari
in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur muziek van boerenkapel.

Entree ƒ 4,-, donateurs vrije toegang.

MAGER RIBSTUK
500 gram

RIB- OF SCHOUDER.
KARBONADE
500 gram

HAMBURGERS
100 gram

AALRAUCHSCHINKEN
100 gram

9.45

4.98

1.15

2.75

Deze reclame is 14 dagen geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

STICHTING

N MAN Sr.Mfl/j

PRESENTEERT

...Valentijnshart
inci. coMie*

utie je

A.GROOT KORMEUNK
horiogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Teletoon 05753-4036

G€MC€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.

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 26
januari 1993 een aanvraag is ingekomen
van:
de heer G.H. te Brake, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor het
oprichten van een woning, op het perceel
De Heurne 49 te Hengelo.

Op 27 januari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
de heer J.W. Garrits, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor het
vergroten van de slaapkamer, op het per-
ceel Kervelseweg 11 te Hengelo.

Op 28 januari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
Bouwmaatschappij Weustenenk B.V.,
voor een vergunning ingevolge de Wo-
ningwet voor het oprichten van een dub-
bele woning, op het perceel Middenweg 9
en 11 te Hengelo.

Hengelo, 9 februari 1993.

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van.
de heer J. Hendriksen te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en in werking hebben van een varkens- annex rundveehouderij, gelegen
aan Oude Varsselseweg 4 te Hengelo, 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 10 februari 1993 tot 24 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, 9 februari 1993.

| AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

De burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in de
Monumentenwet 1988 bekend, dat bij de afdeling Grondgebiedszaken, ingaande 10
februari 1993, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage Hgt een aanvraag om
vergunning voor het restaureren van een beschermd rijksmonument, t.w.:
het gedeeltelijk re:.taureren van de N.H. Kerk, plaatselijk bekend Kerkstraat 8 te
Hengelo Gld.
Tijdens de periode lat de aanvraag ter inzage ligt kan een ieder daartegen schriftelijk
bezwaar indienen tij burgemeester en wethouders, Postbus 200,7255 ZJ te Hengelo
Gld.

Hengelo, 9 februari 1993.
De burgemeester voornoemd.

| PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN HENGELO-EVENEMENTENTERREIN.
De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid
6 en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 18 januari 1993, nr. RG92.69647,
goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Hengelo-Evenementen-
terrein, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 1992, nr. 102-IV/JN.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het
besluit tot goedkeuring onherroepelijk.
Hel besluit van Gedeputeerde Staten en voornoemd bestemmingsplan liggen met
ingang van 11 februari 1993 voor een ieder ter secretarie (afdeling Grondgebieds-
zaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen het goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

De burgemeester voornoemd
Hengelo, 9 februan 1993.
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ZONDAG 14FEB. AANVANG 11.30 uur
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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.

ZONDAG 14 FEBRUARI

'n KAARTJE VOOR HEM OF HAAR

VALENTIJNSDAGü!

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

De TUINZADENGIDS
van JANSEN - DINXPERLO

ligt weer voor U klaar

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banmnkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld ) • Tel. 05753 1220

BI l EN HOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

ZIE ONZE ETALAGE

met de LAATSTE

KNALKOOPJES

Schröder •«*

v

BIJ

D E M I B Y O U
Leuke presentjes zoals:

de bekende breekJiortjes

harten haarknippen

harten oorsteker

in origine/e verpakking

TROUWENS,

DE VOORJAARSCOLLECTIE

is ook al voor een groot deel binnen

Geopend: gehele week behalve, de maandag-

morgen

ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN

TEL. 05752-3785

EEN NIEUW

V A L L E T J E
VOOR UW RAAM?

Bij ons ligt een mooie kof/ektie op

voorraad

al vanaf 15 cm hoog tot 90 cm hoog

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND FEBRUARI

l Itr Florijn jenever 19.45

l Itr Florijn zeer oude jenever 21.95

l Itr Delflander 30% lichte borrel 15.95

l Itr Gorter vieux 17.95

l Itr Florijn bessenjenever 14.95

l Itr Gorter citroenbrandewijn 12.95

l Itr Joustra beerenburg 18.95

l fles Findlaters whisky 22.95

l fles Kingston rum wit/bruin 17.95

l fles Courvoisier cognac xxx 42.95

l fles Harvey's sherry 8.95

WOENSDAGS GESLOTEN

05733-1252

Te koop hooi. Inlichtin^
gen tel. 05755-1581, na
18.00 uur.

Te koop oude stalmest bij

Hofstede, Akkermansstr. 8
Velswijk, tel. 08344-1303.

Voor uw kleding reparatie
groot of klein, moet u bij
de naaister zijn.
Brieven onder nummer 6
bureau de Reclame.

Nieuw in ons assortiment

Sachcrtaarlen.

Gebak van Bakkerij Kreunen.

voor als er iets te vieren is.
Tel. 05753-1474.

Te koop Volkswagen Polo

coupé, bouwjaar '84.
prijs ƒ 5.500,-.

Tel. 05753-3559

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS -VERF - BEHANG

HALFMAN B.V.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Rond w eg 2a - Hengelo G.

TH 05153-1424

SPORT GOED

met SPORTGOEü

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat IS. Hengelo Gld

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te koop: bruine en witte eieren en appels o.a. Jona-
gold, Jonica, Jonared, Winter Banana, Lunterse Pip-
peling, Lombarts en de beste moesappel Bramley
Seadling.
D. Cortumme, Voortseweg 11, Toldijk

14 febr. 14 febr.

VALENTIJNSDAG

Laat uw hart eens spreken
BIEDERMEI JER op schaal

rood-wit 9i9ü

BIEDERMEI JER op mand

rood-wit 14,95

Handgebonden BIEDERMEI JER

rood-wit klein 5i95

groot 7.50

Diverse GEMENGDE BOEKETTEN

RODE ROOS in koker 4.95

Dus verwen, wie U lief is

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEUENBORG TEL 2977

echt.... je proeft 't - echt Je proeft 't

Weekaanbiedinq §•

Eierkoeken 5haien4 betdlGH \

: Gevulde koeken van 1.45 voor l .25-S

~ Weekendaanbieding
u voor Valentijnsdag „-

een feestelijk taartje ó

van 12.95voor l l «HO -*

a
£ henk ,. ,
masselink
h. addinkstraat 3 -telefoon 1337- steenderen

o
T3

3
(D

l, uaojd af ---- upa - i, uaojd af ----



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

DAMMEN

In de bondscompetitie werd in de 3e klas Oost Gel-
derland de 8e ronde gespeeld waarbij DCH 2 verloor
in Zevenaar met 7-5. Winst voor DCH 2 was er van
B. Harkink en H. Groeneveld, remise voor J. Luiten
DCH 2 moet op 22 tebr. in Terborg winnen, om niet
te degraderen.

DCH 4 speelde in Beltrum een fijne en sportieve
wedstrijd. Alleen kregen zij geen punt mee, zodat
het 8-0 voor Beltrum werd.

Jeugd: R. Evers-G. Menkveld 0-2, A, Kuijperij-E.
de Greef 0-2, A. de Gre'ef-B. Kiers 1-1, E. Hoebink-
M. Derksen 0-2, S. Hoebink-Iris Vreeman 2-0, A.
Meulenbrugge-E. de Greef 2-0, A. Kuijperij-G.
Menkveld 0-2.

26 januari: S. Hoebink-M. Derksen 2-0, E. de Greef-
R. Evers 0-2, E. Hoebink-A. de Greef 2-0, A. Kuij-
perij-B. Kiers 2-0, G. Menkveld-Iris Vreeman 0-2,
A. Kuijperij-P. Bouwman 2-0, P. Bouwman-A.
Meulenbrugge 0-2.

Stand: l A. Meulenbrugge 4-8, 2 M. Derksen 4-6,
S. Hoebink 4-6

Groep A: H. Luimes-G. Halfman 2-0, J. Vos-J. Heij-
ink 1-1, W. Eijkelkamp-A. Hoebink 0-2, H. Vos-
J. Luiten 2-0.

Stand: l H. Luimes 18-31, 2 H. Vos 17-28, 3 J. Vos
15-25, 4 J. Heijink 16-24.

Groep B: J. Walgemoet-J. Wentink 1-1, H. Zonnen-
berg-H. Megens 2-0, G. Wentink-G. Botterman 0-2,
H. Dijkman-E. Berendsen 2-0, L. Koldenhof-J.
Schabbink 2-0.

Stand: l H. Zonnenberg 15-21, 2 G. Botterman 15-19,
3 H. Dijkman 17-18.

Inhaalwedstrijd voorronde: B. Goorman-J. Heuve-
link 1-1.

DEDIERENSHQF

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD
Ie prijs kadobon t.w.v. f 25.—
NIELS TEUNISSEN. Kerkekamp 3

2e prijs kadobon t.w.v. f 15.—:

NICKY WISSINK, Berkenlaan 13

3e prijs kadobon t.w.v. f 10.—:

WILKE STEENKAMP, Baakse Voetpad 2a

De andere kinderen kunnen een kleine attentie

komen ophalen.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandags gesloten

CPB JAARVERGADERING

Nadat mevr. v.d. Velde de avond had geopend, werd

stilgestaan bij het overlijden van mevr. Fokkink-

Bloemendaal met een gedicht van Nel Benschop.

Ook Werd de heer J. ten Have verwelkomd die deze

avond dia's toonde van Hengelo en omgeving en van

een agrarische studiereis naar Cyprus.

Deze dia's werden getoond nadat eerst d'e huis-

houd'elijke zaken waren afgewikkeld.

Eerst volgden de notulen, daarna het financieel ver-

slag, wat een batig saldo te zien gaf. Vervolgens

werd het jaarverslag gelezen, met daarin alles wat

de CPB zoal het afgelopen jaar had gedaan.

Omdat de presidente mevr. v.d. Velde haar taak na

9 jaar beëindigde, volgde er een verkiezing voor een

nieuwe presidente.
Mevr. Rita Wentink-Berendsen werd gekozen en als

nieuw bestuurslid kwam mevr. Willemsen-Harmsen

RIBLAPPEN

GEBR. GEHAKT

NAGELHOUT

500 gr 8.95

100 gr 1.40

100 gr 3.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Extra veel coupons

halve prijs

Schröder

het b'estuursteam versterken

Hierna kwam het koor in aktie en zong een paar

vrolijke liederen.

Door haar medebestuursleden werd mevr. v.d. Veld'e

meegenomen door een tijd van een lach en een traan,

maar wel veel lach.

Het koor zoag een danklied en hïerna werd haar een
kado aangeboden.

Voor het nieuwe bestuurslid waren er bloemen en

de heer ten Have werd bedankt en kreeg een enve-

loppe met inhoud.

De nieuwe presidente mevr. Wentink-Berendsen sloot

de avond en wenste een ieder wel thuis.

De volgende bijeenkomst is 25 februari a.s. gezamen-

lijk met de CBTB.

Ufebr.VALENTIJNSDAG
DAAROM DEZE WEEK:

UWE CRACKERS
pak a 10 stuks VB£V

VRIJDAG EN ZATERDAG:

PROCRES TAART
(Echte hartenbrekers) per stuk

12.95
BAKKERIJ

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, |
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn 070-614614
. CjiLiiIxteiiü»» Î MXi"—

r L " \J/ vrwndëri van de hartttc

SOMS ZOU IE ER GEEN
SVUIVI Ml VOOR GEiVI N

BESCHERMD

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten *.

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

OF VOGE LVRIJ VliRKILAARD?

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950.

L
mO WL Pieterburen. Giro 8020. l

J

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

De eidcreenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort m
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jaren»ang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

r 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging tol Behoud van de Waddenzee



vaste lage pnjs

19.95

SAFARI
AFRICA
UQUEUB

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Voor de voordeligste
hypotheek ga j e

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.

ADVERTENTIE

GEMEENTERAAD VERRAST DOOR BAKKER

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari j.l. werd het
coleege van B. en W. en de gemeenteraad van Hengelo
verrast door bakker Herbert Hekkelman en zijn vrouw.
Zij boden het college en de raad een Hengelse Wegge
aan in luxe verpakking met daarop de meest in het oog
vallende monumenten van de gemeente Hengelo.
Dit als reaktie op het stijgend aantal vakantiegangers
binnen de gemeente Hengelo die dit souvenir als een
blijvende herinnering aan Hengelo overhouden. Ook

als kado of relatiegeschenk kan de Hengelse Wegge
prima dienen mede omdat het specifiek iets van Hengelo
is.
De Hengelse Wegge was al een aantal jaren te verkrij-
gen bij bakkerij Hekkelman maar met deze luxe doos er
omheen is het produkt pas echt af volgens Herbert
Hekkelman.
Onder het motto "Hengelo heeft het, bakkerij Hekkelman
maakt het" is de Hengelse Wegge met luxe geschenk-
doos vanaf heden verkrijgbaar bij bakkerij Hekkelman.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tl ff
Z E L H E M
GERARD 1RANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 FEBRUARI

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Gezinsdienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Alting

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. Molemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 13 februari 19.00 uur Jongerenviering
Zondag 14 februari 10.00 uur Woord en Communieviering
m.m.v. het gemengd koor
Dinsdag 16 februari 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
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-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

12 -15 FEBRUARI

Dr. Koning, tel. 1266

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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.c.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.

LEDENVERGADERING CDA HKNCiKLO (GLD)
Op maandag l februari j.l. vond de jaarlijkse leden-
vergadering van het CDA afd. Hengelo/Keijenborg plaats
in "Ons Huis". Vice-voorzitter P. J. Hilderink kon een groot
aantal leden, waaronder vrijwel alle bcstuurs- en fractie-
leden, welkom heten.
Hij opende de vergadering met een overweging en noemde
het afgelopen jaar, een jaar waarin veel tot stand is geko-
men. Naar de toekomst kijkend /.al 1993 een druk jaar
worden. Dit mede door de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994.
In het eerste gedeelte van de avond kwamen de huishoude-
lijke zaken aan de orde. Zo werd het jaarverslag van de
secretaris goedgekeurd. Uit het jaarverslag van de penning-
meester bleek dat de/e het jaar met een positief saldo kon
afsluiten. Bij de bestuursverkie/.ing was geen van de leden
altredend. Wel zal er getracht worden de bestuurs-
samenstelling te versterken.
Het tweede gedeelte van de avond stond geheel in het teken
van de plaatseli jke politiek. Zo werd een forum gevormd
door de fractieleden van het CDA. die in verschillende
commissies /.itting hebben. Door de fractievoorzitter, dhr.
H. J. Gosselink, werden een aantal belangrijke activiteiten
van het afgelopen jaar aangehaald, waarna een discussie
met de verschillende commissies en aanwe/.igen mogelijk
was. Zo kwamen verschillende belangrijke en actuele za-
ken aan de orde, waaronder: nota ontwikkelingshulp, wo-
ningbouw in de gemeente, leefbaarheid op het platteland,
ecologische richtl i jnen in het buitengebied en niet in de
laatste plaats het ouderenbeleid. Door middel van deze
dicussies konden een aantal standpunten en /.aken verdui-
d e l i j k t worden, hetgeen door de aanwc/.igen als /eer posi-
tief werd ervaren.
Tot slot dankte de vice-voor/itter allen voor hun aanwezig-
heid en goede inbreng en wenste hen wel thuis .

KOFFIECONCKRT MARIA POSTEL

In de serie maandel ijkse koffieconcerten organiseert "Vrien-
den van Maria Postel" /ondag 14 februari, aanvang l 1.30
uur in Party-Restaurant "De Smid" een koffieconcert met
medewerking van mu/.iekgroep "Spöl".
"Spöl" is een mu/.iekgroep die in het voorjaar van 1985
werd opgericht. De groep bestaat momenteel uit Hans
Westcrveld, Joop Klein-Goldewijk, Henk Hilverink, Ab
Wisselink en Hans de Braak.
Het repertoire van de groep bestaat uit /.elf geschreven en
gecomponeerde liedjes welke varieren van luisterliedjes
tot komische meezingers dit alles hoofdzakelijk in het
Achterhoeks dialect.
Het instrumentarium bestaat, naast de traditionele akoesti-
sche folk-gitaar, uit electrische gitaar, trekharmonica,
mandoline, keybord en diverse fluiten.
Juist dit uitgebreide instrumentarium en de speelse teksten
maken het optreden van "Spöl" tot een aantrekkelijk luister-
spel voor jong en oud.

Het koffieconcert vindt plaats op zondag 14 februari,
aanvang 11.30 uur in Party-Restaurant "De Smid" te Keij-
enborg. Entree voor volwassene is ƒ 10,- incl. kop koffie,
kinderen ƒ 5,--.

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 4 - week van 26 januari tot 2 februari

1993.

Op dinsdag 26 januari 1993, omstreeks l 1.00 uur werd een
personenauto opengebroken op een parkeerplaats op land-
goed 't Zand. Een portefeuille werd ontvreemd doch werd
later in het bos terug gevonden.
Een bestuurder van een personenauto rijdend over de
Branderhorstwcg verleende, op dinsdag 26 januari 1993,
geen voorrang aan een automobil is t rijdend op de
Bronkhorsterstraat. Gevolg was een aanrijding met alleen
materiele schade.
Bij het verlaten van een parkeerplaats aan de Kerkstraat te
Hengelo Gld reed op donderdag 28 januari 1993, een
personenauto tegen een passerende personenauto. Ook
deze aanrijding had alleen materiele schade tot gevolg.
Eveneens op donderdag 28 januari 1993, reed een bestuur-
der van een personenauto op de Spalstraat tegen de achter-
zijde van een afremmende personenauto. Het niet vol-
doende afstand houden was de aanleiding tot dit ongeval.
Op vrijdag 29 januari 1993. raakten twee passerende
personenauto's elkaar op de St. Janstraat te Keijenborg. Het
niet voldoende rechts houden was de oor/aak.
Op de kruising van de Olde Kaste verleende een automo-
bilist geen voorrang aan een personenauto rijdend over de
Kruisbergseweg. Ook b i j de/e aanrijding was alleen sprake
van materiele schade.

Tabor

SUPPORTERS "CRESCENDO" VOKRKN WKKR

KKN ItLIJSI'KL OP

Op dit moment /i j n de supporters van de chr. muziek-
vereniging "Crescendo" Hink aan het studeren niet een
nieuw toneelstuk.
Dit jaar is er één avond gepland, waarop het toneelstuk /al
worden opgevoerd. De datum is /.aterdag 13 februari a.s. in
"Ons Huis" aan de Beukenlaan 30 te Hengelo Cïld.
Het blijspel van dit jaar heeft als t i tel : "Waor 'n wil is "
en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven door H.H.
van der A.
Het stuk speelt zich afrond de f a m i l i e van Bertus Hilbrands,
de molenaar in het dorp. Met lede ogen moet hij toe/.ien dat
er steeds meer klanten overgaan om het meel te kopen bij
de coöperatie in het /.elfde dorp. Hi lbrands doet er clan ook
al les aan om die klanten weer terug te winnen.
Hoe dat allemaal gebeurt, kunt u /elf zien op /aterdag 13
februari in "Ons Huis".
De aanvang is 20.(K) 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.


