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Dik Teeuwsen en Jeanette Hebbink geven met
grote vreugde en dankbaarheid kennis van de
geboorte van hun dochter

LISANNE HENRIKE

15 februari 1993.

Rozenstraat 19,
7255 XS Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

BARDER

17 februari 1993.

Bernard en Janny Hukker

Maarten
Ellen

Gietelinkdijk 4,
7255 MH Hengelo Gld.

3 september 1980 3 maart 1993

Woensdag 3 maart is het 12!/> jaar geleden dat wij
elkaar het ja-woord gaven.
Ter gelegenheid hiervan geven we receptie op vrij-
dag 5 maart 1993 van 16.00 tot 18.00 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo
Gld.

BERT EN ANJA LAMMERS

Hummeloseweg 12,
7255 AH Hengelo Gld.

Maandag l maart hoop ik 90 jaar te worden.
Wilt u mij hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom vanaf 19.30 tot 22.00 uur in party restau-
rant „De Smid", Kerkstraat 11 te Keijenborg.

A. L. WENTINK-TEUNISSEN

Zaarbelinkdijk 11,
7256 KL Keijenborg.

DANKBETUIGING

Wij willen u allen bedanken voor de overweldi-
gende belangstelling en medeleven bij het plotse-
linge overlijden vanmijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

JOHANNA EVERDINA
FOKKINK-BLOEMENDAL

Het heeft ons bijzónder getroost en gesterkt bij dit
verlies.

H. G. Fokkink
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, februari 1993.
De Dunsborg 6.

OPEN HUIS
Ons bedrijf viert feest.
Een lang gekoesterde wens is in vervulling
gegaan. Wij hebben de vlag gehesen op
onze verbouw.
Op zaterdag 27 februari houden wij open huis.
Maar wat is een 'open huis' zonder u als
bezoeker....?
Vandaar een hartelijke uitnodiging om onze
nieuwe vestiging te komen bekijken. U
vindt ons aan de Uilenesterstraat 29
te Keijenborg.
Wij verwachten u die dag tussen 13.00 en
17.00 uur. Heel hartelijk welkom.

Direktie en medewerkers van

Zeilmakerij Mullink

Veel nieuwe behangsoorten

zijn weer bij ons binnen

en de boeken 1993.

Wij geven U graag advies.

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1655

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

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

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

KERKSTRAAT 6

GESNEDEN RODE KOOL
per zak plm 500 gram 0.49

GRANNY SMITH H ANDAPPEL
4 kilo 4.98

RAUWKOST REKLAME

CARNAVAL SURPRISE
500 gram 3.98

CHILI CON-CARNE
500 gram 4.98

KAAS REKLAME

JONGE KAAS kilo 8,98

EXTRA BELEGEN KAAS
'/akilo 6.50

HOLLANDSE ROOM K A AS
ananas • gember of tropical

100 gram 1.98

Wij wensen jullie plezierige dagen

TOT ZIENS

echt je proeft 't - echt je proeft 't
** (D

C §«
2> Deze week *
S" :a
£ Krakelingen of Arnhemse Meisjes -•

•oA QR200 gram •?• Ww
M

O

? Sovitol meergranen brood

C
0)
O

van 3.65 voor 3.40:
a
£ henk ,. ,; masselink (D

Tj

O
(D

_ h. addinkstraat 3 - telefoon 1337 • steenderen

l, ijaojd af • • • • moe -1, uaojd af • * • •

ERK TOCH
HOE STERK

STERKE ALUMINIUM

TRANSPORT
KOFFER

Volledig gevoerd met verstelbare vakverdeling.
Geschikt voor bescherming van o.a.:

waardevol gereedschap en
foto/film apparatuur.

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Bannmkllrajl 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel 05753 lZ20

Geldig van ma. 15 februari t/m zat 6 maart D3

WIHTERSTOFFEN en

MAHTELSTOFFEN

nu per meter

10.»

Schröder MODE

GEM€€NT6 HGNGGIO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

l COLLECTEN | AFVAL APART - OOK INIDE GEMEENTE HENGELO |
Volgens het collecterooster 1993 wordt
de komende periode de volgende col-
lecte gehouden:
28 februari t/m 13 maart - Leger des Heils.

MOMUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 25 februari 1993 komt de
Monumentencommissie in vergadering
bijeen in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om
13.30 uur.

WONINGWET |
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat bij hen op 10
februari 1993 een aanvraag is ingeko-
men van:
Tennisvereniging te Keijenborg, voor een
vergunning ingevolge de Woningwet voor
het oprichten van een kleedaccom-
modatie, op het perceel Kerkstraat 19 te
Keijenborg.

Hengelo, 23 februari 1993.

TENTOONSTELLING
SOG en GGD presenteren zich in ge-
meentehuis Hengelo (Gld).
Gedurende de maand maart is in de hal
van het gemeentehuis van Hengelo een
kleine tentoonstelling te zien over het
werk van het Samenwerkingsverband
Oost-Gelderland (SOG) en de GGD.
De gemeente Hengelo (Gld.) is één van
de 17 gemeenten die deelneemt in het
Samenwerkingsverband Oost-Gelderland
(SOG). Het SOG voert voor die gemeen-
ten een aantal taken uit en behartigt de
gemeenschappelijke belangen. Onder-
delen van het SOG zijn de regionale
brandweer, streekarchivariaat, afval-
verwerking én de GGD.
Met de GGD, de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Oost-Gelderland,
heeft iedereen wel eens te maken. Op
jonge leeftijd met de schoolartsen bij-
voorbeeld. Of met de ambulancedienst.
En ook zorgt de GGD voor ondermeer
inentingen en sociaal medische
adviseringen.
De toegangstijden zijn:
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur.
Tevens bestaat de mogelijkheid om op
afspraak de expositie te bezichtigen op:
maandag t/m donderdag van 13.30-16.00
uur.
De toegang is in alle gevallen gratis.
Meer informatie:
Gabrielle Buijinck, Gezondheidsvoorlicht-
ster GGD, tel. 08340-21256. Jan Lubach,
gemeente Hengelo, tel. 05753-1541, toe-
stel 54.

INZAMELING GROF VUIL VRIJDAG 5 MAART 1993.
5 maart 1993 wordt in de gemeente Hengelo grof vuil huis aan
huis ingezameld.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg
woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer tevoren aan te
melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof vuil aan de
straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of in Varssel
of Veldhoek woont wordt verzocht het grof vuil tot uiterlijk

donderdag's 12.00 uur voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnummer is
(05753)-1541. Als grens voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en
"Keijenborg" aangehouden.
Op 14 mei 1993 is de volgende inzameldag voor grof huisvuil. De ophaaldata voor grof
huishoudelijk afval staan vermeld op de ophaalkalender. Onder grof huisvuil wordt
verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen,
wasmachines, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkas-
ten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinvuil kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingezameld
Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de volgende spelregels te
houden:
- biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam gebundeld is;
- stukken of bundels grof huisafval mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3 of
zwaarder zijn dan 25 kg;

- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet.
Wij wijzen er op dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit afval
wordt niet in de grof vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-
1541.

PUBÜKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 10 t/m 16 februari 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,
aan: ten behoeve van:

Exploitatiemaatschappij Hengelo Gld, het uitbreiden van de woning Kastanje-
Banninkstraat 21, Hengelo Gld laan 11

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nedere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

INZAMELEN HUISVUIL IN HET
CENTRUM VAN HENGELO

Met ingang van 3 maart a.s. zullen zowel
de groene als de grijze containers in het
winkelcentrum van Hengelo omstreeks
09.15 uur worden geleegd. Deze nieuwe
inzameltijden gelden voor het gehele jaar.
Onder winkelcentrum worden de hieron-
der vermelde straten verstaan:
Spalstraat (vanaf hoek Tramstraat), Kerk-
straat en de Raadhuisstraat (vanaf hoek
Spalstraat tot aan hoek Kerkstraat).

BESTEMMINGSPLAN KOM-ES-AN 1992.

De burgemeester \, an de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel
23 van de Wet op d( Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 25 februari 1993,
gedurende één IDE and, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor
een ieder ter inzag i ligt het ontwerp-bestemningsplan Kom-Es-An 1992.
Dit ontwerp betreft een herziening van het uit 1978 daterende bestemmingsplan. De
voorschriften zijn minder gedetailleerd en beogen de ondernemer van het kampeerter-
rein - binnen de randvoorwaarden van het plan - in staat te stellen in te spelen op de
ontwikkelingen binnen de recreatieve sector.
Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-
bestemmingsplan schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 23 februari 1993.
De burgemeester voornoemd.

[VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING C.A"
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. houdt op dinsdag 2 maart 1993 een
openbare vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegen-
heid gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te
maken dient daarvan te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is
beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:

1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 1993.
3. Verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1984 ten behoeve van

de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op het perceel Hengelosestraat 2 te
Keijenborg.

4. Verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Regelinklaan-West 1976 ten
behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op het perceel Bleekstraat 3
te Hengelo.

5. Straatnaamgeving plangebied Winkelskamp 1988.
6. Notitie speelvoorzieningen.
7. Nota "mens en materieel gemeentewerken" (onder het voorbehoud).
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

AKTIE TANKSLAG
BIJ AKTIE TANKSLAG IN HENGELO 148 TANKS ONSCHADELIJK GEMAAKT!
De aktie Tankslag in de gemeente Hengelo is goed geslaagd. In het najaar van 1992 zijn 132 ondergrondse tanks en 16
bovengrondse tanks onschadelijk gemaakt. Van de ondergrondse tanks zijn er 98 gereinigd en gevuld met zand, terwijl er 29 stuks
gereinigd zijn en geheel verwijderd. Hierdoor zijn een groot aantal bedreigingen voor het milieu weggenomen.
De gemeente heeft een bijdrage verstrekt van ƒ 400,-- voor elke gesaneerde ondergrondse olietank. Voor het verwijderen van tanks
gelegen in de grondwaterbeschermingsgebieden 't Klooster of Olde Kaste is zelfs een bijdrage van ƒ 1000,-- verstrekt. In deze
subsidie hebben de provincie en de Waterleidingmaatschappij Oost Gelderland voor een deel bijgedragen. Voor bovengrondse
tanks gold een bijdrage van ƒ 100,--. Tot nu toe heeft de gemeente Hengelo zo'n ƒ 53.000,- aan kosten voor haar rekening genomen.
Bij 3 tanks is een bodemverontreiniging geconstateerd. Deze tanks zijn schoongemaakt om verdere verontreiniging te voorkomen.
In overleg met de provincie en andere gemeenten in de Achterhoek wordt bekeken hoe deze verontreinigingen onderzocht en
ongedaan gemaakt kunnen worden.
Laatste mogelijkheid voor deelname.
In de laatste week van april worden de laatste tanks gesaneerd in een zogenaamde veegaktie. Met deze aktie worden zeker nog
12 tanks gesaneerd. Ook hiervoor gelden de genoemde subsidie s. Eigenaren van niet meer in gebruik zijnde tanks kunnen nog
met deze veegaktie meedoen. Aanmeldingen voor deze aktie kunnen tot uiterlijk maart 1993 bij de gemeente worden ingediend.
Tankeigenaren kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo, tel. 05753-1541.
1 maart 1993 treedt het Besluit ondergrondse olietanks in werking. Volgens dit besluit dienen eigenaren van een niet in gebruik zijnde
tank deze door een erkend bedrijf te laten schoonmaken. Laat u daarom deze laatste kans om relatief goedkoop uw tank onschadelijk
te maken niet voorbijgaan.

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

heeft alle smaken in huis

Binnen- en buitenlands
gedistilleerd en wijnen

ledere vrijdag SPECIALE aan-

biedingen uit ons verrassings-

pakket

FRIKANDO 500 gr 6.95

ACHTERHAM 100 gr 2.25

BAKBLOEDWORST 100 gr 0.70

SLAGERIJ

NIEUWEHHÜIS
Past. Thuisstraai 9

KEIJENBORG

TH. 05753-1320

Vraag het aan de Hartstichting

Hart patiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijnSOTO-614614
z-QJr-—
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OMROEP GELDERLAND

„RONDUM REURLE" ZATERDAG 27 FEBR

IN ZUTPHEN

De Rondum Reurle-karavaan slaat zaterdag 27 febr.
a.s. zijn tenten op in de grote zaal van het IJss'el-
paviljoen in Zutphen. Met op de achtergrond de
schepen op de IJssel ontvangt presentator Arie Rib-
bers tussen 12.00 en 14.00 uur weer een keur aan
gasten.
Co Hagendoorn bijvoorbeeld. De zanger wiens stem
in d'e glorietijd van de radio vrijwel wekelijks uit
de nog simpele radiotoestellen klonk en die de
indertijd veelbekeken televisieserie zijn Nederlandse
herkenningsmelodie gaf.
Rondum Reurle blijkt een bakermat van regionaal
muzikaal talent. Ook in dezte aflevering, de vijf-
tiende alweer, maakt weer iemand zijn radiodebuut.
Deze keer is het Marcel Bugter uit Warnsveld. De
medewerker van een Zutphense bank zingt Franse
chansons. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar en wordt
verder bijgestaan door de pianiste Miriam Smit.
Wat voor Marcel Bugter geldt, is ook van toepassing
op Karin Schuiling uit Doetinchem. Zij reageerde
op een oproep die werd gedaan voor de rubriek
Tussen de Schoefdeuren. Begeleid door het Rondum
Reurle combo ond'er leiiding van Tonny Fraas zal,
zij het welbekende „Blue Bayou" ten gehore brengen
Te gast is ook Joop Kolber. In de jaren zeventig
maakte hij furorte als zanger bij de toendertijd be-
kende Zutphense formatie Jo Junk and his Hot Dogs.
In het tweede uur is de Welbekende Apeldoornse
zangeres Diana Vredenberg het muzikale middelpunt.
In een korte „tour de chant" brengt ze de door haar
op muziek gezette teksten van de Veluwse dichter
Hermen Bomhof.
In een „Rondje Zutphen" zullen bekende Zutphe-
naren als Lotte GroeVe-Terwel, Gerrit Bierhof en
Gerrit Duller in het ronde dialect van de Graven-
stad hun liefde voor de oude Hanzestad belijden.
De rubriek Stokpeerdjes krijgt ook w eter een plaatsje

in dit sfeervolle zaterdagmiddagprogramma. Zes
leden van de pas opgerichte JAWA-club komen in
vol ornaat naar Zutphen om te vertellen over hun
oude, toen nog, Tsjechoslowaakse motoren.
Een vastte plaats in het programma hebben de ru-
brieken Rondum Reurle Ni'js en dialect ABC,
een spelletje waarbij de luisteraars thuis en in het
IJssel pa viiljoen kun kennis van oude dialectwoorden.

Vanwege omstandigheden die niet

te voorzien waren, heb ik besloten

de zaak over te doen aan mijn broer

H. G. C. WAENINK.

Voor het gestelde vertrouwen in de

zaak en dat gedurende vele jaren,

ben ik de uitgebreide klantenkring

dan ook zeer erkentelijk.

Ik vertrouw erop, dat hij de zaak

goed voortzet en wens hem hierbij

veel succes.

Liesbeth Smeenk ^
„Sm/kfce/-/n" v.o.f.

Vanaf heden neb ik „Smikkel-in"
overgenomen, erop vertrouwend u }l

in de toekomst ook te mogen be- !
d/enen op een wijze, zoafs u gewend < ;

was.

ik hoop u fe mogen begroeten.

H. G. C. Waenink
„Smikke/-in"

en -begrippen kunnen testen.
Ook nu is het publiek weer van harte welkom. De
toegang is gratis en de zaal is vanaf ongeveer 10.00
uur open.
Het programma Rondum Reurle is alleen in de
Achterhoek te ontvangen via het FM-kanaal 90.4
Mhz. Luisteraars via de kabel moeten er rekening
mee houden dat de kabelexploitanten Omroep Gel-
derland via een andere frequentie wordt doorge-
gteven. Informeer voor de juiste frequentie bij uw
kabelexploitant.

Wij hebben vakantie van
l t/m 6 maart.

Maandag 8 maart bak-
ken we ze weer Vezel-
bruin voor U!.

Bakkerij Kreunen, tel.
05753-1474.

Welk handig meisje, 15-16
jaar, wil mij op de zaterdag-
morgen helpen met huishou-
del i jk werk. Tel. 05753-3454.

SPORT GOED
met SPORTGOEb

van

RoozegaardeSpori
Spalstraat IS. Renrelo G ld

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MVZelhem

Te koop prima slacht-
kippen per stuk f 3.50, per
10 stuks f 30.—. W. Kem-
perman, Lamstraat 5,
Toldijk, ttel. 05755-1329

Te koop eiken bankstel
3 + 2-zits. Tel. 05755-1675

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

Q

GLAS -VERF -BEHANG

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrfjf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel 05753-1424

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

DRUKKERIJ WOUTERS

In het kruisgebouw te Steenderen gaat
verloskundige

Ria Haggeman-Withaar
zwangerschapsspreekuur houden
vanaf 19 februari 1993.
Voor een telefonische afspraak kan men
haar bellen, tel. 05754-1351.

Drogisterij - Parfumene - Schoonheidssalon

marknne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

NIEUW • NIEUW voor Hengelo

Nu nog veiliger en sneller bruinen
met de allernieuwste ZONNE-
BANK van Nederland, de

A L L I S U N Q 2 S
met 3 gezichtsbruiners en arm-
dragers

Ook verkoop van

zonnebanken

Tot en met zaterdag

Laatste restanten

K O N F E K T I E

Schröder

NIEUW!

REUMA
DESnUEPIJN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren
leven, maar geen moment van de dag laat het
je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is. Stilte,
die écht pijn doet

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor
een reumapatiënt direct omgezet worden in
verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

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

ji ÜHJHtereard \

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

De Kennemer Jubileumkollektie, 5
speciaal voor die hoogtijdagen, ^.
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragea

DRUKKERIJ WOLTERS



TE KOOP:
Peugeot 205 GL, rood
Peugeot 205 junior, wit
Peugeot 205 XS 1.4, rood
Peugeot 205 GLD, blauw
Peugeot 205 XL, wit
Peugeot 205 accent, rood
Peugeot 309 GR 1.6, beige
Peugeot 309 XR (Ipg), blauw/met.
Peugeot 309 XL profil, wit
Peugeot 309 XLD, wit
Peugeot 309 XL magnum, antr.grijs
Peugeot 309 XRD 1.9, zilvergrijs
Peugeot 309 XL comfort, rood

Peugeot 405 GL 1.6, wit
Peugeot 405 GL 1.6, rood
Peugeot 405 GRD, wit
Peugeot 405 GR 1 .6, blauw/met
Peugeot 405 GLD, rood
Peugeot 605 SV 3.0, antr.grijs
Peugeot 605 SLI 2.0, rood

^H\ AUTOMOBIELBEDRIJF

olXlbutuJOl

2-1984
4-1987
1-1988
7-1988
2-1989
7-1990

1-1987
3-1987
1-1988
4-1988
1-1989
9-1989
4-1990

2-1988
1-1989
3-1989
1-1990
3-1991

4-1990
5-1991

m
PEUGEOT

Bleekst raat 14, Hengelo Gld Plakhorstweg 8, Doetinchem
Tel. 05753-1 947 Tel. 08340-32851

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v,

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijf sbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1992
kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

- dinsdagavond 2 maart
- dinsdagavond 9 maart
- dinsdagavond 16 maart
- dinsdagavond 23 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

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.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 FEBRUARI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Doopdienst m.m.v. Cantorij

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Dijkman, Vorden
R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 27 februari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
Zondag 28 februari 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 2 maart 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!

26 FEBRUARI - 1 MAART

Dr. Eyck (praktijk Hanrath) tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

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

'fis
Hendriks
"de Timmerije"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

1e kwaliteit hout voor
schuttingen en vlonders

Bangkiray gesch./gepr. palen
voorzien van punt en mooi recht
afm. 58x58 mm, lengte 275 cm 14,90/St
afm. 58x58 mm, lengte 305 cm 16,50/St
afm. 68x68 mm, lengte 305 cm 22,70/St
afm. 75x75 mm, lengte 275 cm 24,80/st
afm. 75x75 mm, lengte 305 cm 27,50/St

Bangkiray schuttingplanken
gesch./gepr. afm. 16x145 mm,

lengten 430 en 490 cm 4,60/ml

Bangkiray vloerdelen anti-siip prof.
geschikt voor aanleg bij vijvers
afm. 25x150 mm, lengten 305 en 490 cm 7,40/ml

Zweeds Vuren groen geïmpregneerd gesch.

met ronde hoeken afm. 16x145 mm,
lengten 420-450-480 cm 2,60/ml

Zweeds rabat groen geïmpregneerd gez.
afm. 19x150 mm,

lengten 420-450-480-510 cm 3,15/ml

* Alle prijzen zijn incl. b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* Uw adres voor levering van

diverse plaat en timmerhout

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 erin 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", ULV.
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.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

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.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 6 - Periode van 9 tot 15 februari 1993.

Verkeersongevallen:
Op de splitsing Spalstraat/Raadhuisstraat ontstond op
woensdag l O februari een kleine aanrijding tussen een 2-tal
personenauto's. Een der bestuurders keek bij het achteruit
rijden onvoldoende uit waardoor schade ontstond.
Op de Bronkhorsterstraat te Keijenborg ontstond eveneens
een kleine aanrijding tussen een 2-tal personenauto's. Door
de dichte mist letten de bestuurders meer op de
wegmarkering dan op het overige verkeer waardoor beide
linkerbuitenspiegels elkaar raakten
Sociaal/maatschappelijk:
In deze week een aantal keren bemiddeld i.v.m. onenigheid
hetzij binnen het gezin hetzij tussen buren. De problema-
tiek hield o.a. verband met geluidsoverlast buren, overlast
honden buren en slechte verstandhouding zoon met ouders.
Voor zover in onze mogelijkheden lag in deze kwesties
bemiddeld.
Vernielingen:
Door ons werd een fiets bij het bureau aangetroffen, waar-
van het slot was geforceerd. Fiets is vermoedelijk ergens in
het dorp aangetroffen en van diefstal afkomstig. Betreft een
veelvervige herenfiets van het merk Simplex, niet voorzien
van postcode.
Tevens bleek bij een bewoner aan de Varsselseweg een
brievenbus te zijn vernield in de nacht van zaterdag 13 op
zondag 14 februari. Schade bleef beperkt, doordat de
deksel weer gemonteerd kon worden.
Deze week is tevens het onderzoek gestart naar de vernie-
lingen aan de boompjes hoek Spalstraat/Kerkstraat (schade
ƒ 1.700,—) in de nacht van oud op nieuw. Hierbij zijn
diverse Hengelose jongens op het bureau ontboden, die de
zaak hebben bekend. Tevens dienen nog enkele knapen
over deze "heldendaad" te worden gehoord. De schade zal
op de daders worden verhaald.

In een bosperceel nabij Hengelo Gld zijn een stapel vrij
nieuwe reklarnefolders aangetroffen. Onderzoek naar de
herkomst van dit "afval" is in gang gezet.

B. Koers

GESLAAGD
Op 26 januari j.l. behaalde Yvonne Abbink uit Toldijk het
"Vakdiploma voor het Voetverzorgingsbedrijf".
Na het volgen van een éénjarige opleiding bij het O.L.B.
Opleidingscentrum te Hengelo (Ov.), werd het Centraal Lan-
delijk examen afgenomen te Utrecht (o.t.v. Min. v. E. Z.).

TOERCLUB BAAK

De openingsrit voor het seizoen 1993 staat gepland op
zondag 7 maart om 9.00 uur. De openingsrit is altijd een
korte, rustige en gezellige rit om de dames en heren uit de
winterslaap te wekken. Als u zich geroepen voelt om mee
te fietsen, kom dan gerust. Iedereen is van harte welkom.
Op de zondagmorgen wordt er op 2 nivo's gefietst. Op de
dinsdagavond wordt de snelheid aangepast aan de aanwe-
zige leden. De donderdagavond is voor de doorgewinterde
fietsers, als voorbereiding op de grote toertochten. B.v.
Friese Elfstedentocht, Luik-Bastenaken-Luik, de Hel van
Wageningen.
Tevens gaan er dit jaar weer 20 leden naar Limburg voor
een tweedaagse tocht. Wilt u inlichtingen over de Toerclub,
bel dan even 05754-1759.

ANBO-KBO AFDELING HENGELO GLD
Het is jammer dat door een storende fout gemaakt door de
zetterij van de Graafschapbode onlangs de indruk werd
gewekt dat ANBO en K.BO in Hengelo en Keijenborg
elkaar als concurrenten zouden zien. Niets is minder waar:
de belangen voor de ouderen, waarvoor beide organisaties
zich inzetten laat een onderlinge concurrentie niet toe.
Dit was de conclusie die getrokken kan worden uit de
bespreking die tussen de besturen van KBO-Hengelo Gld
en de plaatselijke afdeling van de ANBO plaatsvond.
Deze bespreking had plaats op 11 februari j.l. waarbij als
belangrijkste onderwerpen aan de orde kwamen de senioren-
huisvesting te Hengelo Gld, de toekomstige Commissie
Ouderenbeleid en nog enige andere zaken.
Het is de bedoeling dat nog meer dan voorheen ten opzichte
van Gemeente en andere autoriteiten en organisaties één
front door de ouderenorganisaties zal worden gemaakt.
Ook de afdeling Keijenborg van de KBO zal in dit overleg
nauw wórden betrokken.

BEDEVAART NAAR BANNEUX
De jaarlijkse bedevaart naar Maria Maagd der Armen te
Banneux, België, is dit jaar op 8 en 9 mei a.s.
Opgave hiervoor dient zo spoedig mogelijk te gebeuren bij
Th. Gerrits, Korenbloemstraat 3, 7255 XL Hengelo Gld.
Tel. 05753-2263.

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

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

.evenbeeld is van de auto.
* ,-v

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

.geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

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

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

DAMMEN

In de 3e en laatste voorronde van de persoonlijke
wedstrijden Oost Gelderland verloor H. Luimes in
poule A van de hoofdklasse. Met 3-2 eindigde hij 3e
en verloor daarmee een final'eplaats.
H. Vos in poule B behaalde een overwinning en won
tevens na barrage om de Ie plaats in die poule en
komt uit in de finale Oost Gelderland vanaf 24 april
1993 in Hengelo Gld. J. Vos in poule C maakt nog
kans ook al verloor hij in de laatste ronde. De 2e
plaats geeft kans/is afhankelijk van terugvallers ui'i
de Gelderse finale.
lm de Ie klasse plaatste J. Heuvelink zich recht-
streeks 3-5, in poule B. In poule A heeft J. Heijink
2e, 3-4, nog kans, doordat hij nog een barrage moet
spelen met de nummer 2 van groep B.
In de 2e klasse geen finaleplaatsen voor DCH-leden
H. Groeneveld verloor in dte 3e ronde en werd 2e
in poule A. G. Botterman werd in die poule laatste,
hij verloor eveneens.
In poule B werd E. Berendsen 2e met 3-4 en werd
B. Harkink 3e met 3-3. In poule C speelde H. Dijk-
man gelijk tegen W. Engbers. Beiden eindigden op
d'e laatste plaats. D. Walgemoet verloor in de laatste
ronde en werd 2e met 3-4.
Onderlinge competitie:
Finale groep A: A. Hoebink-J. Vos 0-2, B. Harkink-
H. Groeneveld 1-1, W. Eijkelkamp—J. Heijink 0-2,
J. Heuvelink-H. Hulshof 1-1.

Finale gro^p B: G. Wentink-J. Wentink 1-1, G. Bot-
terman-E, Berendsen 2-0, J. Schabbink-H. Zon-
nenberg 0-2.

Voorronde groep C: G. Kreunen-A. Versteege 2-0.

D'R IS NOG PLAATSE GENOG HIER IN HUUS

De Hengelose Toneelvereniging HTV gaat op zaterdag
20 en zaterdag 27 maart het plattelandsblijspel met
bovengenoemde titel, geschreven door G. H. Huls-
hof uit Ruurlo, op de planken van zaal Langeler
zetten.
De korte inhoud is als volgt: als bij de fam. Molen-
dijk (vader Dieks en zoon Jan) naast een paar
kippen, ook het gouden horloge wordt ontvreemd,
wordt het zaak de politie een handje te helpen.
Vriend en postbode Willem Waps wil daar graag bij
helpen, maar de uitwerking zaait veel verwarring
en problemen. Als ook Gait en Gerritjen uit Den
Haag nog hun vakantie in huize Molendijk komen
doorbrengen is het feest compleet. Daarbij heeft
Dieks (weduwnaar) al problemen genoeg, omdat
zoon Jan geen vrouwenvlees heeft en een vrouw in
huis eigenlijk niet gemist kan worden, sinds hij zo'n
last van zijn rug he'eft, Dora van de gezinsverzor-
ging biedt tijdelijk uitkomst, maar Dieks ziet meer
in een huwelijk, bijvoorbeeld met buurmeisje Marie
Deurntjes, die al jaren een oogje op Jan heeft.
Natuurlijk heeft het blijspel dat in het Hengese
dialect wordt opgevoerd, een happy end, maar hoe
zich dat voltrekt kunt u 's avonds vanaf 20.00 uur
komen bekijken in /aal Langeler.


