
62e jaargang no 9 dinsdag 2 maart 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER1

Regellnkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.ff.ff. 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vicrakker
en omstreken

Magere
Speklappen

2.95500 gram

Mager
Varkenspoulet

4Q5
500 gram ~iv/w

Spare ribs Mager

3 QC Zuurkoolspek
•VW m t

500 gram

Onze dag rek la mes:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

„de Olde Mölle"
Museum - Galerie - Hengelo Gld

Voorjaarsexpositie
schilderstukken, affiches,

collages, cartoon,

pentekeningen

Marinus Geert Bosman

zondag 7 maart
van 10.00-17.00 uur

entreeprijs ƒ 2,50

bezoekadres:

Hogenkampweg 34 (wijk Bekveld)

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

Yellow Balau Smaragd

houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 tafel afm. 180x90 cm ƒ 335,00

2 tuinbanken 'Medan' 135 cm ƒ 590,00

2 stoelen ƒ 530.00

ƒ1.455,00

set prijs ƒ 1.280,00 i.p.v. ƒ 1.455,00

275,00

1.060,00

1 set Toba'
1 tafel afm. 90x90 cm ƒ

4 stoelen ƒ

ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.1 75,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.

* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"

* In bouwpakket

Gelegenheid tot VERZILVEREN
van schildersbonnen en R.B.S.
voor de a.s. feestdagen

op woensdagavond 10 maart
van 19.00 tot 20.30 uur

bij mevr. F. R. OOMS-LUBBERS

Vordenseweg 24 - Hengelo Gld

Het bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

afd. Hengelo Gld.

Westerveld & Vossers
Accountants- en belastingsadviseurs

VARSSEVELD - HENGELO GLD

Voor verzorging van

BELASTINGAANGIFTEN 1992
houden wij in de maand MAART extra zitting op

elke DONDERDAGAVOND van 18.00 tot 20.00 uur.

Spalstraat 23 - 7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1691 - Fax 05753-2185

VAN DB WARME BAKKER - VAN DE WARME

-

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

25
O
M

l
Deze week

APPELFLAPPEH """"* l
van 1.60 voor ^35 <

OAT BRAN BOLLEN i
van 0.60 voor Q^Q ^

Eigengebakken ROGGEBROOD |

I van 1.75"vbor™1"~45 w
i w
l w1 SÖ

aa NVA - uaxHVfl SKMVM aa KVA

WIJNBERGEN
BLOEMEN

^^J/ VERKOOPKAS

2 bos TROSANJERS voor 6.00

mooie grote KALANCHOë'S
3 halen 2 BETALEN per stuk 4.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Deze week

alle broodjes

6 halen. 5

1.50Waldkorn
Krentewegge

met kaneel, 6 sneetjes JL • / ö

vrijdag en zaterdag

Appeltaartje
van 6.95 voor Ö«ÜU

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNlNC ÎOLENMkKERS Tel. 05753-1200

Heeft U een feestje te vieren?

Vraag inlichtingen of
bel 05753-1209

,'t Averenck
Spalstraat 45 - Hengelo Gld

99

Fel JX blikjes

nu 1.49

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11

Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

voer

STAATSLOTEN

DE DIEREflSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Heeft u of krijgt u binnenkort een

BOUWKAVEL
en wilt u dit jaar nog in uw woning wonen?

TYPE H 126

T YPE H 106

Helft van een twee onder één kapwoning

* Woning type H 126 vanaf ƒ 117.450,-- (incl. btw)

* Woning type H 106 vanaf ƒ 109.450,-- (incl. btw)

* Prijzen excl. bouwkavel

* Traditionele bouw

* Hoge isolatiewaarde (lagere stookkosten)

* Snelle bouwtijd ca. 12 werkbare weken

* Ruime inspraak

* Info: 05753-1448

'fis Aannemersbedrijf
Hendriks
Kruisbergseweg 10 - Hengelo Gld

SATé SNITSELS
per stuk
HAMLAPPEN

500 gram

ZURE ZULT

100 gram

GEBRADEN GEHAKT

100 gram

2.00

6.45

1.05

1.35

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

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN DE ONTWERP-

BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN

EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer is voornemens de gemeente Hengelo
(Gld) een vergunning op grond van de Wet chemische
afvalstoffen (Wca) te verlenen voor het bewaren van
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie op het terrein
gelegen aan de Zelhemseweg 38 te Hengelo (Gld.) Aan
de vergunning worden voorschriften en beperkingen
verbonden.

De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stuk-
ken liggen vanaf 26 februari 1993 ter inzage bij de Afde-
ling Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo,
Raadhuisstraat 20, op werkdagen van 9.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur, alsmede in de bibliotheek, Ster-
reweg 14, op vrijdag van 17.00-20.00 uur.

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen gemotiveerde
bezwaren worden ingebracht door de aanvrager, als-
mede door degenen die bezwaren tegen de vergunning-
aanvraag hebben ingediend en een ieder die kan aan-
tonen dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest. Deze bezwaarschriften dienen voor 20 maart
1993 te worden ingediend bij de directie Afvalstoffen
(A 645), Postbus 30945,2500 GX 's-Gravenhage.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan daarbij ver-
zoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.



Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochter

SIMONE DERKJE JOHANNA

Eddy en Annemarie Pelgrum

21 februari 1993.
Steenderenseweg 17a,
7255 KC Hengelo Gld.

3 september 1980 3 maart 1993

Woensdag 3 maart is het \2
]
/2 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.

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT
VERENIGING te Hengelo Gld

op maandag 15 maart 1993
in de kleine zaal van café Wolbrink,
Bleekstraat 3.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1 Opening door de voorzitter.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
3 Notulen van de vergadering van 23 novem-

ber 1992.
4 Verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.
6 Benoeming lid kascommissie.
7 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn: R. W. Alt hof f, pen n.,
A. Hulstijn, lid en G. W. Enzerink, lid.
Alleen eerstgenoemde stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het aantal bestuursle-
den met 2 te verminderen. Tegenkandidaten
voor de bestuursverkiezing worden schrifte-
lijk ingewacht voor de vergadering, bij de
secretaris.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:

De vergunningen voor 1993 liggen klaar bij

Hengelsporth uis Hulstijn, Raadhuisstraat 16,

Hengelo Gld.

Rib- en haaskarbonade 500 g 5.45

Grill worst 100 gr 1.40

Gebraden gehakt 100 gr 1.40

Heerlijke erwtensoep en rook-

worst uit eigen keuken

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
REIJENBORG
Tel. 05753-1320

GEVRAAGD:

representatieve colporteurs
m/v

Omgeving Hengelo Gld - Vorden - Ruurlo
voor verkoop complete cosmetica1- en parfumlijn

I.b.v. auto en telefoon

Goede verdiensten, geen eigen investering

Opbouw eigen klantenkring mogelijk

Informatie of afspraak:

Spectra Business Group Holland
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-4156

SPITTEN IN HET VERLEDEN

Over de geschiedenis of het ontstaan van Keijenborg
is tot op de dag van vandaag nog niet veel gepubli-
ce'erd.

Het feit dat het in het jaar 1986 300 jaar geleden is
dat de St. Jan de Doper parochie in Keijenborg werd
opgericht, was op zich geen reden om een bo'ek uit
te geven over de historie van Keijenborg.
Deze mijlpaal was daar echter wel een goede aan-
l'eiding voor.
He* is dan ook niet verwonderlijk dat in 1986 een
werkgroep werd gevormd om een en ander over de
historie van Keijenborg op schrift te stellen. Het idee
is gaandeweg uitgegroeid, waarbij het weliswaar niet
de bedoeling is de geschiedenis zeer uitvoerig te be-
handelen Wel wordt er een boeiend beeld geschetst

KERKSTRAAT 6

BROCCOLI kilo 2.98

KIW.'S 12 voor 2.98

RAUWKOST REKLAME
VERRASSINGS RAUWKOST

500 gram 3.98
STAMPOT RAAPSTELEN

750 gram 9.98

KAAS REKLAME
BELEGEN KAAS '/aklio 5.50
MOSTERD KAAS fc kilo 7.50

U bent dagelijks welkom bij
KLEIN WESTLAND

TOT ZIENS

Deze week
bij bakkerij Jozef Schabbink
NIEUW in ons assortiment:

SLANKBROOD
plm. 450 gram !•• O

KERSENRONDO'S
5 stuks

BAKKERIJ

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

van een groot aantal facetten uit het Keijenborgse
verleden.
De titel van het boek wordt: „SPITTEN IN HET
VERLEDEN".
Omdat pastor van Zanten van St. Jan de Doper
parochie in Keijenborg wegens het bereiken van de
pensioengerechügde leeftijd, ons gaat verlaten, leek
het een goed idee hem het Ie boekwerk aan te bieden
Zijn afscheid is gepland op 30 mei 1993 (Ie Pinkster-
dag).

Huis-aan-huis is een intekenformulier verspreid en
d.m.v. dit bestelformulier zijn reeds over de 400
exemplaren van het boekwerk verkocht.
Door het vertrek van pastor van Zanten is er m.i.v.
september een ni'euwe pastor voor Keijenborg en
Steenderen benoemd, te weten pastor W. Zandbelt.
Hij is momenteel als studie rector verbonden aan
het Ariiënsconvict in Utrecht en komt van geboorte
uit Lettele.
Wat komt er in het boekwerk zoal aan de orde?
De havezathe Cijbergen, het tegenwoordige Bool-
tinkcomplex, de naam Keijenborg, reeds in 1752 een
brandspuithuisje in Keijenborg, gevaarlijke tijden,
periode rond 1600, jaar van oprichting, schuurkerk,
waterstaatskerk, schuttersgilde St Jan, rond de
eeuwwisseling, buurt- en kruidenierswinkels ,
klompenmakerijen, smederijen, pastoor Thuis, oranje
vereniging, St Bernardusschool, Keijenburgse Boys,
Patronaat, dorpskern rond 1912, bejaardencentrum
Maria Magdalena Postel, sacramentsprocessie,
coöperatieve boerenleenbank ABTB-CAVV, brood-
levering bij de Muldersfluite incl. perceelsnamen van
boerderijen welke brood lever (d) en, missienaaikring,
Buk ow, KMG, molen de Olde Kaste en Sloot, muziek
ver. St Jan, nieuwsomroeper, toneelvereniging,
huidige St Jan de Doperkerk, bankverpachting,
KPO (boerinnenbond), oorlog 40-45, gymnastiekver.
DIO, periode pastoor Alferink, dames en herenkoor

GGM€€NT€ H€NG€LO
Provincie Gelderland

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

**************#**********************-' **************************************
INFORMATIERUBRIEK

*************************************;:**************************************

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
28 februari t/m 13 maart - Leger des Heils

14t/m 20 maart- Unicef.

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 16
februari 1993 een aanvraag is ingeko-
men van:

Harmsen Vakschilders B.V., voor een
vergunning ingevolge de Woningwet voor

het oprichten van een kantoor met werk-
plaats, gelegen aan de hoek van de

Zelhemseweg/Winkelsweg te Hengelo,
de heer D.A.J. van der Wal, voor een

vergunning ingevolge de Woningwet voor
het uitbreiden van de woning (bijkeuken),

gelegen aan Berkenlaan 10 te Hengelo.

Op 22 februari 1993 is een aanvraag
ingekomen van:
de heer H.A.L.M. Besselink, voor een
vergunning ingevolge de Woningwet voor

het plaatsen van een dakkapel, gelegen
aan St. Janstraat 16 te Keijenborg.

Hengelo, 2 maart 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat:

zij voornemens zijn om op de aanvraag van:
Maatschap H. en H.W. Ellenkamp te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de

Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf en het verrichten
van bosbouwaktiviteiten, op het perceel Kremersdijk 8 te Hengelo;
de heer A.B. Hilferinkte Hengelo, vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf, op het perceel Sletterinkdijk 1 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 maart 1993 tot 17 maart 1993. Na deze datum, tot het einde van
de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken.
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.

door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te
voorkomen of te beperken, op 23 februari 1993 onder voorschriften een vergunning is
verleend aan:

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.
De beschikking ligt ter inzage van 3 maart 1993 tot 3 april 1993.
BEROEP tegen deze beslissing kan tot 3 april 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;

b. de betrokken ad/iseurs;
c. degenen die tegan de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest

eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan
wel het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van

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

Hengelo, 2 maart 1993.

Maart:
1 -2-3 - Finales stratenschiettournooi "Willem Teil"

6 - Uitvoering gymver. D.l.O. in "de Kamp"

6 - Uitvoering gymver. "de Veldhoek" in sporthal "de Veldhoek"
27 - Uitvoering gymver. "Achilles" in "de Kamp"

April:
3 - Bed- en Buddybeurs Speel-o-theek in "de Kamp"
4 - Tourtocht l- lamove start bij de Molen in Varssel

24 - Training in . motorraces, org. Hamove, circuit "Varsselring"

25 - Int. motorrt.ces, org. Hamove, circuit "Varsselring"
30 - Koninginnedag-aktiviteiten

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), Kerkstraat en de Raadhuisstraat (vanaf hoek Spalstraat tot aan hoek Kerkstraat).

St Cecilia, rond de vijftiger jaren, periodes pastortes
Dijkers en van Zanten, KBO Ons Genoegen, volley^
;balver. DVO, stichting Hulpdienst, de Zonnebloem,
de Keirakkers, bezoekersgroep, noaberschap bij ge-
boorte, huwelijk, ziekte, overlijden, verhuizing,
ni'euwjaarsvisite, de huisslachting, streektaal, straat-
namen in vroeger dagen en veld- en perceelsnamen
Ook worden vanaf 1683 de namen van alle pastores
en kapelaans gepubliceerd welke in Keijenborg werk
zaam zijn geweest.
Het geheel wordt geïllustreerd met een groot aantal
foto's.

DAMMEN

Het Ie team werd gedeeltelijk 2e met sneldammen
voor teams in de 2e klasse Oost Gelderland. Deze
Ie tournooihelft werd in Dinxperlo gespeeld met 6
teams. Dit resultaat werdt behaald door H. Luimes,
H. Vos, J. Heijink, J. Vos, A. Hoebink en H. Zonnen
berg.

Het 2e team werd eveneens gedeeld 2e in Winters-
wijk. De punten werden daar behaald door H. Dijk-
man, B. Harkink, J. Luiten en L. Koldenhof.
In Gorssel werden op 20 februari de persoonlijke
wedstrijden voor sneldammen Oost Gelderland ge-
houden. In dfe provinciale hoofdklasse werd H. Lui-
mes 2e met 14-20. H. Vos werd 8e met 14-15. Beiden
gaan naar de finale van Gelderland op 17 april.
In de Ie klasse werd J. Heijink 6e met 14-15. Alleen
in de Ie klasse waren minder finaleplaatsen te ver-
delen. Verder deden nog mee J. Vos, E. Berendsen,
B. Harkink, H. Dijkman en G. Botterman.
Zij behaalden geen groot resultaat maar hadden een
fijne en sportieve damdag.

Onderlinge competitie:
Groep A: D. Walgemoet-J. Heijink 0-2, J. Voa-H.
Luimes 2-0, J. Heuvelink-A. Hoebink 1-1, H. Huls*-
hof-H. Groeneveld 2-0.
Stand: l H. Luimes 19-31, 2 J. Vos 17-29, 3 H. Vos
17-28, 4 J. Heijink 18-28, 5 A. Hoebink 17-19.
Groep B: E. Berendsen-J. Wentink 1-1, B. Goorman-
L. Koldenhof 0-2, H. Zonnenberg-G. Botterman 1-1,
J. Schabbink-H. Dijkman 0-2.
Stand: l H. Zonnenberg 16-22, 2 G. Botterman
17-22, 3 H. Dijkman 18-20, 4 L. Koldenhof 17-19,
5 G. Wentink 16-13.

UITSLAAPDIENST

Zondag 7 maart a.s. is er weer een uitslaapdienst in
de Kapel te Bronkhorst.
De aanvang is half vijf, maar vanaf vier uur ben je
Welkom voor een kop koffie of thee.
Het thema van de dienst, die door ds Horjus wordt
geleid is: „Zonaanbidders".
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Wynanda
Mijer, keyboard, Maaike Wijmenga, dwarsfluit en
Folkert Wijmenga, gitaar.
Iedereen is van harte Welkom.

REUMA-
BESTRIpING

MÓÉT
DOORGAAN

Statenlaan 128,
2582 GW Den Haag.
Bankrek-nr.: •
70.70.70.848.Giro:324.

MATIOHAAl RtUHUFOmS (H)

15e Kinderkledingbeurs
TRUITJE

VOORJAARS- EN
ZOMERKLEDING

Inbreng max. 15 stuks vrij-
dag 12 maart van 16.30 tot
19.30 uur.
Verkoop zaterdag 13 maart
van 10.00 tot 12.30 uur in
O.B.S. Rozegaardsweide te
Hengelo Gld.
Inl.: tel. 2071.

POOTAARDAPPELEN
BESTELLEN

WAAMELINK'S
ZAADHANDEL BELLEN

Keuze uit ± 16 rassen.
Tel. 05753-1334.

Gevraagd trekhaken met
kling voor paardehaam. Tel.
05755-1573.

Te huur gevraagd: woon-
ruimte in Hengelo Gld voor
vrouw met 2 kinderen. Brie-
ven onder nummer 10 bureau
de Reclame.

Te koop bromfiets, Zündapp
G.T.S. 50, tel. 05755-1483.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 W 59



DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
•*• geboorte- en huwelijkskaarten
«* jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken
\ \

«• visitekaarten
«• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
•f rekeningen, briefpapier
f circulaires, folders, prijslijsten
«^ enveloppen, briefkaarten, sets
«r kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VIRKLAARD1

De eidereenden 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 jareniang 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.

l 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen on/e 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.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met

epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie: ^_^^
(030) 52.35.78. Of EP ILEPSIE EN M A A T S C H A P P I J

schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•lü iiitercanl

Weer en wind hielden mij niet tegen,

toch wil ik bij mijn broertje wezen.

Met een gewicht van 6 pond, klein en gezond,

kijk ik als een wereldburger in het rond.

Geboren
Kimberly

Dit is slechts één voorbeeld
uit de nieuwe geboorte-

van Intercard.

DRUKKER// WOLTERS

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen stapt.

Want daar ligt de nieuwste Inlercard-huwelijkskollektie
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

lüintcrcard

DRUKKERIJ WOLTERS

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

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

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

DRUKKERIJ WOLTERS

ALS .JE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE
SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

a
o
j

nee
J
J
a
a
j

Antwoord:
Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft

een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.
Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden
beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en
epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds
= De Macht van het Kleine
| Postbus 9587

3506 GN Utrecht

STEUN DE TfGf/V AANVAL OP HET
ONVERWACHTE!



Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING
op dinsdag 9 maart 1993
in zaal Michels, Spalstraat 45.
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Rapport kas-controlecommissie.

6. Benoeming kascommissie 1993.

7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren A. Lankhorst en

A.R.J. van Ingen.

Zij stellen zich herkiesbaar.

8. Vaststelling contributie 1993.

9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

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

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

drukwerk
Kampatraat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3618

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f? ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 MAART

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert

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

Goede Herder Kapel
10.15uurds.P.F.de Vries

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. Laman-Trip, Warnsveld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 6 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 7 maart 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.
het gemengd koor
Dinsdag 9 maart 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-

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

5 - 8 MAART
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: 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 uuren volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

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. O57-S5--I 76-7

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

/K MET
JUZQHKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

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.

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.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K
QLAS-VERF-BEMAND

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersDedrIJf

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

SPORT GOED
met SPORTGOEL»

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat IS. Henf elo Gld

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v.

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding 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 9 maart
- dinsdagavond 16 maart
- dinsdagavond 23 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tmmstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
T )l. 05753-1391 - Fax 05753-2734

'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
af m. 58x58 mm, lengte 275 cm 14,90/st
afm. 58x58 mm, lengte 305 cm 16,50/St
af m. 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-süp 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

K.B.O. "ONS GENOEGEN"
Diëtiste mevrouw A. Meijer vertelt donderdag 4 maart a.s.
tijdens een bijeenkomst voor leden van de K.B.O. "Ons
Genoegen" te Keijenborg, in Dorpshuis "De Horst", over
voedingsgewoonten en bewust omgaan met vet.
Ook zal ze ingaan op berichten dat suiker niet langer een
taboe hoeft te zijn voor diabetici.
De aanvang is om 19.00 uur.

BRADERIE IN DE MAANDEN MEI EN
AUGUSTUS 1993
Commissie gaat zich beraden over een aantal
neven-aktiviteiten
Binnen de H.K.M. (Hengelose en Keijenborgse Midden-
standvereniging) hebben werkgroepleden voor een
voorjaars- en najaarsaktie de handen ineengeslagen en een
Braderie uitgeschreven op zaterdag l mei en woensdag 4
augustus. De benodigde vergunningen zijn inmiddels bin-
nengekomen bij de gezamenlijke commissie.
De locatie voor de Hengelose Braderie is voor zaterdag l
mei in de Spalstraat en voor woensdag 4 augustus in de
Kerkstraat en rond de kerk.
Aangezien er in 1992 alleen maareen voorjaarsaktie plaats
vond en de Braderie in de maand augustus, na een jaren-
lange traditie werd onderbroken, ontstonden er protesten
van diverse leden.
De gezamenlijke commissie spreekt de wens uit, dat de
Braderie in de maanden mei en augustus zodanig zal
aanslaan, dat er behoefte tot uitbreiding zal ontstaan.
Een Braderie heeft nog steeds levensvatbaarheid. Het is een
combinatie van handel en vermaak, een goed contactpunt
tussen handel en publiek.
De leden van de H.K.M, hebben inmiddels bericht ontvan-
gen en hebben de mogelijkheid zich schriftelijk aan te
melden bij het inschrijf adres „Huur en Kijk", Postbus 92,
7255 ZH Hengelo Gld. Telefonische inlichtingen zijn te
verkrijgen van woensdag t/m zaterdag onder nr. 3636,
alleen tussen 14.00 en 21.00 uur (t.a.v. E. Beek).
Mochten er buiten de kring van H.K.M, leden nog onder-
nemers zijn, mits ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del, dan kunnen zij zich daarvoor melden. Over toelating,
net als een gelimiteerd aantal verenigingen uit de ge-
meente, beslist de commissie, naar aanleiding van de
inschrijvingen.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD
Woensdag 3 maart hebben we onze maandelijkse schrijf-
avond in "de Bleijke" van 19.00-20.30 uur.
We schrijven naar de autoriteiten in Soedan om er op aan
te dringen het lot en de verblijfplaats van honderden "ver-
dwenen" mensen bekend te maken. Tevens schrijven we
voor de vrijlating van drie gewetensgevangenen uit Laos.
We hopen op uw inzet tot het overschrijven van de
voorbeeldbrieven. Ze hebben onze hulp hard nodig.
Wij zorgen voor koffie en thee.
Hopenlijk tot woensdag.

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 7 - Periode van 16 t/m 22 februari 1993.

Woensdag: Een alcoholcontrole. Twee blazers bliezen te
veel. Twee transaktie's van 6 en 800 piek.
Weer eens bemiddeld terzake een bekende bijtende hond.
Hond moet aangelijnd worden gehouden daar er anders
andere maatregelen genomen worden.
Donderdag: Aangifte diefstal fiets aan de Spalstraat.
Een gepensioneerde brigadecommandant bleek nogal ver-
knocht aan munitie te zijn. Bij zijn pensionering had hij wat
van dat dierbare spul meegenomen. Wij seinden de EOD
(Explosieven Opruimingsdienst te Culemborg) in.
Poging inbraak winkel aan de Spalstraat. De schuifdeur aan
de achterkant van het pand werkte echter niet mee.
Vermoedelijk dezelfde gasten lukte iets dergelijks (met een
schroevendraaier werd de slotschoot van de toegangsdeur
teruggedrukt) bij een zaak aan de Kerkstraat wel. Daar
werden twee kassa's doorzocht en werd een bedrag van
ƒ 60,— aan muntgeld ontvreemd.
Vrijdag: Een gestolen fiets kon aan de gelukkige eigenaar
terug gegeven worden.
Zondag: Aangifte opgenomen terzake aanrijding met een
reegeit op de Bleuminkweg op zaterdag 20 februari. De
auto was aan de voorzijde licht beschadigd.
Op de schoolstraat een bromfietsbestuurder laten blazen.
Het transaktieaanbod bedroeg ƒ 200,-
Maandag: Aan de Molenenk werd een auto bekrast en
terzake aangifte opgenomen.
Aan de Oranjehof werden krassen op de motorkap van een
personenauto aangebracht. De flinke jongens lieten geen
briefje achter.

Franke

HUURSOMBENADERING
De overstap van een centraal geleid huurprijsbeleid naar
een situatie waarin corporaties, als uitwerking van de
verzelfstandiging, naar eigen inzicht kunnen handelen, is
de huursombenadering. Dit betekent, dat met ingang van l
juli 1993 de te realiseren huurverhoging in zijn totaliteit
niet meer van toepassing is op iedere individuele woon-
gelegenheid, maar op alle woongelegenheden gezamen-
lijk. Daarbij dient die totale huurverhoging te liggen tussen
de door de Minister van Volkshuisvesting vastgestelde
percentages. Voor 1993 betekent dit minimaal 4,75 en
maximaal 6%. Dit zou in een individueel geval kunnen
leiden tot een sterkere huurstijging, maar ook tot huur-
daling of huurbevriezing.
De hoogte van de huur hangt nauw samen met de kwaliteit
van de woning, waarbij echter ook aspecten van de markt-
waarde kunnen worden meegenomen. Het huurbeleid dat
een bouwvereniging voert heeft directe gevolgen. Niet
alleen voor de wijze waarop de doelgroepen van beleid
passend en bij voorrang gehuisvest kunnen worden, maar
ook voor de financiële positie van de corporatie. Het gaat
er om de sociale en financiële doelstellingen op een verant-
woorde manier af te wegen.
Daarbij zal een analyse van de positie van het woningbezit
op de woningmarkt nader inzicht moeten geven in de
mogelijkheden hoe de noodzakelijke huurstijging kan
worden verdeeld over de verschillende complexen, respec-
tievelijk individuele woning.
Aangezien het huurbeleidsplan, waarin de uitgangspunten
voor de toekomstige huurverhogingen aan de hand van
kwaliteit en marktwaarde van de woning alsmede de
financiële positie van de woningbouwvereniging nader
worden uitgewerkt, eerst eind 1993 gereed zal zijn, is er een
besluit genoemen, hoe de huuraanpassingen per l juli a.s.
zullen verlopen. Voorde periode l juli 1993 - 30 juni 1994
zullen de huren in doorsnee met gemiddeld 5,5% worden
verhoogd.
Voor de woningen, die nog niet aan de minimaal redelijke
huur voldoen, zal dat percentage worden vastgesteld op 6%
(deze woningen kregen de laatste jaren een extra verhoging
en betekent dus nu een verlaging).
Daarbij zullen de huren van gelijksoortige woningen, ge-
bouwd onder een verschillende subsidieregeling naar el-
kaar gaan groeien. Ook de huren van complexen met
gelijksoortige voorzieningen zullen naar elkaar groeien,
zodat zij op termijn op hetzelfde bedrag komen te liggen,
(bedoeld worden woningen met bijv. een verschillend
tijdstip van aanleg van centrale verwarming e.d.).
De bewoners zullen de komende periode uiteraard nog
individueel precies op de hoogte worden gesteld, wat dit nu
precies voor hen gaat inhouden.

Ledenraadsvergadering
Op dinsdag 9 maart zal er een extra vergadering van de
ledenraad worden gehouden. Op de agenda staan slechts
twee onderwerpen: de toekomstige organisatie structuur
van de woningbouwcorporatie en de wijze waarop bewo-
ners bij het beleid en het beheer kunnen worden betrokken.
Dit houdt verband met de verzelfstandiging van de corpo-
ratie.


