
dinsdag 9 maart 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Heugclo Gld

Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Stccnderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

Magere Varkens-
fricandeau

100 gram 1.40 500 gram 6.95

Dik Bevleesde Malse
Hips Bieflappen

500 gram 2.95 500 gram 9.95
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat?-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

'ÏN
Hendriks
'Me 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

Stel kijkcomfort niet langer uit. \f™*of laa<. .̂ f, iedeTboven de veertig te maken met
J V problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

neem Varilux® Comfort van Essilor. bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Een bril met de nieuwe Varilux®

|f Comfort brilleglazen van Essilor is dan voor
u de beste en meest praktische oplossing.

Bij een zeer natuurlijke hoofdhouding heeft u
weer het jeugdige en comfortabele zicht van

dichtbij tot verafzonder hinderlijke overgangen.

S tel kijkcomfort niet langer uit en informeer bij
ons over Varilux® Comfort glazen van Essilor.

GSSILOR

Uw VARILUX SPECIALIST

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

(D

(D

ca

Grundigprijs 129,-
GRUNDIG STEREO
RADIO-CASSETTESPELER BB 245
Een heel fijn lichtgewicht apparaatje. Ideaal
tijdens het trimmen, het fietsen of tijdens het
wachten op de trein. Uitgerust met FM-ste-
reo en MG en een in het hoofdtelefoonsnoer
ingebouwde antenne voor een nog betere
ontvangst. Inclusief stereo-hoofdtelefoon en
riemclip.

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

2e Paasdag
Koets en Ruitersportbeurs

in manege "de Gompert"
met o.a. Koetsen, Wagens, Trailers,

Kleding, Harnachement, enz. en alles wat
te maken heeft met Paardensport.

Geopend
10.00-13.00 uur

Inlichtingen
05753-1983

Tot ziens.
Gratis parkeren.

ÜE WARME BAKKER - VAN DE WARME

•<

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

l Bakkerij Bruggink
~ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

Eigengebakken
ONTBIJTKOEK
van 3.00 voor

H
M

2,505
l HAWAI- - FLAMENGOBROODJES :
s van 1.85 voor 1.50

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

HARDE BOLLEN
van 0.50 voor 0.40 S

ir
K

'JWHVM 51(1 MVA - HHMHVa STMIJIVM IQ MVA

Voorjaarsshow 1993
primeur van de Auto-Rai staat nu bij ons in de showroom de

Peugeot 306

verder natuurlijk alle bestaande modellen
106 - 205 - 309 - 405 - 605

donderdag 11 maart van 10-1 8 uur
vrijdag 12 maart van 10-21 uur
zaterdag 13 maart van 10-1 7 uur

Plakhorstweg 8
Doetinchem
Tel. 08340-32851

AUTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14

Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

Deze week:

SOVITAL 1.53

UDDELERMEERTJES
5 voor 6,95

Vrijdag en zaterdag:

ADVOCAAT ROYAL

GEBAKSTUKJE 7.50

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753^1200 NNlNC^OLENJB/KKERS

GEPAREERDE SXITSELS
ICO gram 1.75
MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram l

LEVERKAAS
100 gram

KATENSPEK
100 gram

1,45

SLAGERIJ

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

Hogedrukreïniging
op z'n allerbest

K.E.W

K.E.W., één van 's werelds meest vooraanstaande
producenten van reinigingssystemen. Hogedruk-
reiniging op z'n allerbest. Topkwaliteit die wij u

graag willen demonstreren.

K.E.W., de Blauwe waarop je kan
vertrouwen

De erkende K.E.W. dealer

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
BanninkstrMt 4 . 725S AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753 1220



C.B.T.B.
afdeling Steenderen - Toldijk

Geachte leden en belangstellenden,

op vrijdag 12 maart 1993 hopen wij

onze jaarlijkse tOneelaVOnd te houden in

zaal "Den Bremer" te Toldijk.

Ontvangst met koffie vanaf 19.45 uur en opening

door de voorzitter om 20.00 uur.

Hierna zal toneelvereniging 't Buurtschap uit

Sinderen een toneelstuk opvoeren met als titel:

BLOEMEN VOOR BARBARA

In de pauze is er een verloting.

Wij willen u en uw familie, vrienden en bekende

hierbij uitnodigen.

De toegang is gratis

Steenderen, maart 1993.

HET BESTUUR

Verzilvering vakantiebonnen
R.B.S. en de Schildersbonnen
op donderdag 18 maart van 19.00-
20.00 uur in het dorpshuis "De Horst".

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond FNV
afd. Keijenborg

WiJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

2 bos NARC1SSEH 6.00

MOOIE GROTE HORTENSIA
10.00

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

KERKSTRAAT 6

Groente- en fruilreklame:
1 zak WASPEEN 0.98

CUBA'S PERSSINAASAPPELS
20 voor 5.98

Rauwkostreklame:

WITLOFSALADE 500 gram 3.98

ZOET-ZUUR SALADE
500 gram 3.98

MACARONI 500 gram 4.98

Kaasreklame:

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
MAASLANDER 'A kilo 7.98
ROOMBRIE vers van het mes

100 gram 1.69

Kom gerust en kijkje nemen, dan
ziet u ook onze dagvers produk-
ten, zoals SPINAZIE, RABARBER,
RAAPSTELEN enz.

TOT ZIENS

Deze week in de reklame
bij bakkerij Jozef Schabbink

TARWE-ROZIJNENBOL
plm. 450 gram AaVV

TOMPOUCEN
5.255 stuks

BAKKERIJ

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

HAMLAPPEN
500 gram

RUNDERTARTAAR
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

MOSTERDSPEK
100 gram

5.98

1.55

1.30

1.79
Deze reclame is 14 dagen geldig

Uummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND MAART

l Itr Drie Sterren jenever 19.95

l Itr Bokma jenever 21.95

l Itr Florijn volkorenjenever 26.95

l Itr de Kuyper vieux 20.95

l Itr Keizerbitter 19.95

l Itr de Kuyper citr.-brandewijn 16.95

l fles de Kuyper bessenjenever 12.95

l fles Bacardi rum 23.95

l fles Grand Marnier rouge 34.95

l krat Dommelsch bier 17.95

05753-1252

Ijsver. „STEINTJESWEïDE"
HENGELO GLD

Bijzondere ledenvergadering
op dinsdag 16 maart 1993
om 19.30 uur in zaal Wolbrink

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

AGENDA:

Opening.

Machtiging bestuur voor afwikkelen grond-

transactie.

Machtiging bestuur voor statutenwijziging.

Rondvraag.

Indien niet voldoende stemgerechtigde leden

aanwezig zijn, wordt de vergadering gesloten.

Om 20 00 uur zal d<e volgende vergadering

geopend worden.

Sluiting.

Secr.: N. Hendrix-Timmerman

Snethlageweg 16, Hengelo Gld

Tel. 3908

GEMEENTE HGNG€IO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN HINDERWET
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
14 t/m 20 maart- Unicef
21 t/m 27 maart - Reuma Fonds.

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.

SPREEKUUR BURGEMEESTER

EN WETHOUDERS

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van:
mevrouw A. Withaar en mevrouw M van de Bunt, voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende hinderwetvergunning, voor een paarden- en ponyfokkerij, i.v.m. uitbrei-
ding/wijziging van een inrichting, op het perceel Vierblokkenweg 2 te Hengelo Gld.,
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 maart 1993 tot 24 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.

Hengelo, 9 maart 1993.

| NATIONALE BOOMFEESTDAG
De Nationale Boomfeestdag is op woensdag 24 maart a.s. De plantdag is een landelijke
aktiviteit en bijna alle basisscholen in ons land doen er aan mee.
Ook in onze gemeente wordt aan deze zo belangrijke aktiviteit ruime aandacht besteed.
Zo zijn er op de schelen doelgerichte lessen met informatie over het belang van bomen
en struiken in onze leefomgeving en wordt er uitvoerig ingegaan op een goede omgang
met onze natuur.
Daarnaast wordt er op een 2-tal plantobjecten de Gietelinkdijk en de Roessinkdrijfdijk
door een 3-tal scholen daadwerkelijk geplant onder leiding van de gemeentelijke
plantsoendienst.

PUBÜKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN KEIJENBORG 1992, NR. 1
(HENGELOSESTRAAT 14).
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 11
maart 1993 gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebieds-
zaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 23 februari 1993 -
overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplan Keijenborg 1992, nr. 1
(Hengelosestraat 14).
Dit plan houdt verband met de verbouw en uitbreiding van pand Hengelosestraat 14 te
Keijenborg.
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de
gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan niet afwijkt van het ter visie
gelegde ontwerp, kjnnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwaren
tegen het vastgestelde plan worden ingediend.

Hengelo, 9 maart 1J93.
De burgemeester v jornoemd.

| CONCEPT - SUBSIDIEVERORDENING WELZIJN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend dat gedu-
rende de maand maart ten gemeentehuize (afd. Sociale Zaken en Welzijn) ter inzage
ligt de CONCEPT - SUBSIDIE-VERORDENING WELZIJN.
Deze verordening bevat een pakket met uitvoeringsregels welke als leidraad zal gaan
fungeren bij de toekomstige subsidiëring van welzijnsaktiviteiten.
Alle op het gemeentehuize geregistreerde organisaties die met deze spelregels te
maken zullen gaan krijgen, hebben een exemplaar toegezonden gekregen.
Omdat daarmee misschien niet iedereen wordt bereikt, die mogelijk toch met deze
materie van doen krijgt, wordt u langs deze weg gewezen op de mogelijkheid van
inspraak.

Een iedere belangstellende wordt hiermee dan ook uitgenodigd om enerzijds kennis te nemen van de inhoud en anderzijds om
eventuele op- en/of aanmerkingen, kritiek, suggesties e.d. bij het college van burgemeester en wethouders bekend te maken zodat
deze dan bij de verdere besluitvorming kunnen worden betrokken.
Bij de concept-verordening bevindt zich een uitgebreide toelichting. Deze richt zich met name op de praktische uitvoering van de
in de verordening opgenomen regels.
Mocht het bovenstaande dan wel de stukken waar naar wordt verwezen, vragen oproepen dan wel vragen onbeantwoord laten, dan
kunt u deze voorleggen aan de heer J. Lubach van het Buro Welzijnszaken van voornoemde afdeling. Telefonisch is deze (m.u.v.
de vrijdag) op werkdagen te bereiken tijdens kantooruren en wel op nummer 05753-1541, tsl. 54.
Eventuele reakties kunnen worden gezonden aan: Burgemeester en wethouders van Hengelo, Postbus 200,7255 ZJ Hengelo Gld.

Het spreekuur van burgemeester en wet-
houders op donderdag 11 maart 1993,
tussen 19.00 en 20.00 uur, komt te ver-
vallen.

| WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat bij hen op 24
februari 1993 een aanvraag is ingeko-
men van:
de heer G.l. Hulshoff, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor het
uitbreiden van de woning en het oprich-
ten van een carport, op het perceel
Ruurloseweg 13 te Hengelo.

Hengelo, 9 maart 1993.

VERPLAATSING
VRIJDAGMARKT

In zijn vergadering van 23 februari 1993
heeft de gemeenteraad de parkeerruimte,
gelegen tussen de Marktstraat en de Kerk-
straat, (voormalig parkeerterrein van de
V.S.) aangewezen als marktterrein voor
de wekelijkse vrijdagmarkt.
Over het gebruik van dit terrein heeft de
gemeente met de huidige huurder over-
eenstemming bereikt.
De officiële opening van deze markt zal
plaatsvinden op vrijdag 19 maart 1993
om 15.00 uur.
Tijdens de markt op bedoeld parkeerter-
rein is het parkeren niet toegestaan.

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: een partij dak-

pannen, rode en blauwe

muiden en ouderwetse dok

kenpannen en tevens te

koop een solide platte

traotorkar, kleine veld-

spuit, triltandcultivator en

een aardappelsorteer-

machine. Heuskes, Toldijk

tel. 05753-1259

•

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hcveniersbedrijf

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Rondweg 2a - Hengelo G. Spalstraat 13, Hengelo G.

Tel. 05753-1424

Whiskas
1.89

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

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

BDHQ
GLAS-VERF-BEHANO

K.V7HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP ZATERDAG 20 EN 27 MAART A.S.

in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

ER IS NOG PLAATSE GENOG HIER IN HUUS
Geschreven door G. H. Hulshof uit Ruurlo.

De rolverdeling is als volgt:

Dieks Molendijk
Jan Molendijk
Willem Waps
Hendrik Deuntjes
Hanna Deuntjes

Marie Deuntjes
Dora Vorentjes
Gerhardiena (Gartje)
Garrit Jan (Gart)
Rechercheur
Politie-agente

Zoon van Dieks
Postbode
Buurman
Zijn vrouw
Hun dochter
Gezinshulp
Nicht van Dieks
Haar man

Harry Weverink
Leo Suetcrs
Henk Woerts

Rob Veenink

Anne-Marie Teunisscn
Everlien Takkenkamp
Dienie van Campen
Riekie van Campen
Gerben Gussinklo
Willem Elsman
Leona Sueters

Regie
Souffleuse
Grime
Toneelmeester

Jan Knoef
Annie Takkenkamp
Betsy Wentink en Diny Duitshof
Willem Elsman

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel.
1212, café Wolbrink en alle leden van de H.T.V.



ZIEN IN DE
ZOMER

Een zonnebril in de dezelfde sterkte
als uw gewone bril,

dat is maar wat gemakkelijk!
En niet eens zo duur. uw opticien weet er

alles van en adviseert u graag.

Misschien is bi/ het nemen van een
nieuwe bril. Uw oude montuur nog

wel goed voor de zonneglazen.

OOG VOOR DETAIL
:

de optiek speciaalzaak

' GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

W/j verzorgen in diverse
moge/i/kheden uw

BRUILOFTEN en
PARTIJEN
van 25 t.e.m. 300 pers.

o.o.:

diners
koffietafels

warme en koude
buffetten
barbecue

Ook voor
Oud Hollandse spelen

Herman - Ria Winkelman

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINKELMAN
Si. Jonslroot 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1267

RIBLAPPEN

H AM WORST

GELD. WORST

500 gr 8.95

100 gr 1.40

100 gr 1.40

SLAGERIJ

ÜIEUWEKHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJEXBORG

Tel. 05753-1320

Voor de Paasverzilvering
kunnen vakantiebonnen worden ingeleverd

voor Schilders en R.B.S.-rechten Op

vrijdagavond 12 maart van 19.00-21.00 uur
bij A. Hulstijn, Vordenseweg 27, Hengelo Gld.

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond FNV
afd. Hengelo Gld

DAMMEN

In de onderlinge competitie werd enspaninende par-
tijen gespeeld om het kampioenschap van Hengelo.
J Heijink speelde tegen A. Hoebink en moest winnen
om nog enige kans te n^aken om bij de eerste drie
te komen. Met één schijf voordeel in zicht haalde
Hoebink een damslag uit en verloor J. Heijink zijn
partij. H. Vos speelde gelijk tegen H. Luimes, die
haalde in het eindspel een leuke slag uit, maar H.
Vos wist de schade te beperken tot l schijf achter.
J. Vos had de meeste kans op het kampioenschap,
maar verloor van J. Heuvelink.

Groep B: J. Schabbink-H. Meegens 2-0, L. Kolden-
hof-E. Berendsen 2-0, H. Zonnenberg-G. Wentink
2-0.

Nacompetitie: H. Dijkman-A. Verstetege 1-1, B. Goor
man-J. Wentink 1-1.

Stand groep A: l H. Luimes 2O-32, 2 H. Vos 18-29,
3 J. Vos 18-29, 4 J. Heijink 19-28, 5 A. Hoebink 18-21

Stand groep B: l H. Zonnenberg 17-24, 2 G. Botter-
man 17-22 ,3 L. Koldenhof 18-21, 4 H Dijkman 18-20,
5 G. Wentink 17-13.

Het 2e team speelde zijn laatstte bondswedstrijd in
Terborg. Door winst van H. Groeneveld, D. Wage-
moet en B. Harkink werd een gelijkspel 6-6 behaald.
J. Luiten, W. Eijkelkamp en G. Kreunen verloren
hun partij. B. Harkink werd topscorer van het 2e
met 8-10. Het 2e zelf eindigde als 9e met 9-5.

LEZING PARANORMAAL GENEEN

A.s. donderdag 11 maart wordt er in zaal Wolbrink,

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld een lezing gehouden

over paranormaal genezen/magnetiseren.

Er wordt door René van Velzen uit Steendteren, lid

van het NFPN en Gerda Suselbeek uit Velswijk een
demonstratie gegeven hoe er gewerkt wordt.

De aanvang van de avond is 20.00 uur.

Te koop mooie haagconi-
feren, l m hoog, f 3.50
H. Sesink, Timpweg 3,
Steenderen, tel. 05755-2098

Gevraagd zelfstandige
hulp in de huishoudng
voor 2 ochtenden per week
Mevr. den Hartoog, Voort-
seweg 7, Toldijk
Tel. 05753-2108

Te koop eengezinswoning
nabij centrum Hengelo,
met vrij uitzicht. Ind.: hal,
woonkeuken, kelder, kamer
Verd.: 4 slaapkamers met
vaste kasten en douche,
Zolderberging. Ruime tuin
Alles in goede staat van
onderhoud. Eventueel te
ruilen met huurwoning.
Brieven onder no. 10-1
bureau de Reclame

Te koop l ha grasland met
melkquotum 18.165 liter.
Brieven onder no. 10 S,
bureau de Reclame.

Te koop jonge hennen aan
de leg. Gevraagd ganzen,
«enden en jonge wilde
konijnen. Goossens, Voort
seweg 6, Toldijk,
tel. 05753-1670

Francaise geeft franse con-
versatieles over uiteen-
lopende onderwerpen.
Doel: betere beheersing
franse taal. Tel 05754-1401

Hobbycomputer club

houdt haar 2e clubdag op
zaterdag 13 maart a.s. van

10.00-16.00 uur aan de
Bremweg 2 te Hengelo Gld

Neem uw computer mee.

Entree; ƒ 5,--

Voor informatie en reser-
veren tel. 05753-1983.

15e Kinderkledingbeurs
TRUITJE

VOORJAARS- EN
ZOMERKLEDING

Inbreng max. 15 stuks vrij

dag 12 maart van 16.30 toi
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.

Ie koop complete Combi
Kinderwagen, merk Koel-
stra, 1. grijs. Tel. 05753-3694.

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spal straat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te koop Opel Kadett, 16 S
(Ipg), bouwjr. sept. 1986.
Tel. 05755-2262 (na 18.00
uur).

HKM roert
de trom!!

ER IS IETS MET ONS KIND
Het afdelingsbestuur v.d. oudervereniging Balans
organiseert op 18 maart 1993 een voorlichtingsavond
voor haar leden en belangstellenden in de chr.
scholengemeenschap Aalten, Slingerlaan 28 te Aalten

Op dezte avond zal de videoband Er is iets met ons
kind gedraaid worden. De avond begint om 20.00 uur
De zaal is om half acht open. Voor een bijdrage in de
kosten wordt f 2.50 gevraagd.

Ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en
of gedragsproblemen verkeren in een moeilijke posi-
tie. Voor deze ouders is de landelijke vereniging
Balans.

De problemen van de kinderen waar het hier om gaat
zijn in het algemeen niet duidelijk zichtbaar. Omdat
vaak is sprake van wat vage, soms intuïtieve klachten
worden ouders net serieus genomen in gesprekken
met familie, vrienden, in de buurt of zelfs met pro-
fessionele hulpverleners. Men denkt daat ze over-
bezorgd zijn, zegt dat het vanzelf wel in ord'e komt,
legt de nadruk op het functioneren van het gezin
en adviseert een andere aanpak van het kind. Aan
de werkelijke stoornissen van het kind wordt voor-
bijgegaan, waardoor ouders zich niet serieus genomen
voelen. Zo groeit de onzekerheid en het schuldge-
voel. Veel ouders raken steeds meer in een isolement.

Bij wie kunnen ze terecht om over hun problemen
te praten? Wie begrijpt werkelijk wat je als ouder
van een kind met een „onzichtbare handicap"
meemaakt?

In de loop der jaren zijn vele namen aan dte pro-
blemen met deze kinderen gegeven, zoals MBD,
ADHD, hyperactiviteit, dyslexie, woordblind, dyscal-
culie etc. Allemaal termen om bepaalde stagnaties
in de ontwikkelinig aan te geven. De problematiek
is zeer divers. Het niet tijdig hulp verlenen leidt
veelal tot het ontstaan van emotionele en sociale
problemen en vaak tot het volledig vastlopen van
het kind en het gezin.

Op deze avond kunnen oudters en belangstellenden
na het bekijken van de videoband hun ervaringen
uitwisselen en vragen stellen aan de leden van het
afdelingsbestuur.

De informatiestand van Balans is aanwezig. Iedereen
is van harte welkom.

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

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

Epilepsie?
Zei 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 EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

DE ANDERE ELEKTRISCHE

Elektrische
bediening

honderden guldens
goedkoper

Uw slingerstang bediende zonnescherm elektrisch
bedienen zonder inbouw van een dure motor.
Twister draait de slingerstang elektrisch.
Heeft U meerdere schermen? Één twister bedient ze
allemaal.
Nu te zien en te proberen bij ons in de showroom.
Voor al uw binnen- en buiten zonwering en rolluiken
naar

DISBERGEN
ZONWERING

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - tel. 05753-1425

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v.

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

- 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

Bestel N U u w zonwering
ook voor latere levering, om lange wachttijden in de zomer
te voorkomen!

Tevens hebt U er dan in het voorjaar al plezier van!

ZONNESCHERMEN

AOLGORDIJNEN

gratis gemeten en
gratis geplaatst
door vakmensen!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484



CBTB AFD. STEENDEREN-TOLDIJK
Op vrijdag 12 maart a.s. houdt de CBTB afd. Steenderen-

Toldijk haar jaarlijkse Toneelavond in zaal "Den Bremer"

ie Toldijk.
Vanaf 19.45 uur wordt men ontvangen met een kop koffie

en om 20.00 uur is er de opening door de voorzitter.

Daarna zal toneelvereniging 't Buurtschap uit Sinderen een

toneelstuk opvoeren met als titel: Bloemen voor Barbara.

Naast leden zijn ook anderen belangstellenden van harte

welkom op deze toneelavond. De toegang is gratis.

OUDERAVOND S.V. STEENDEREN
De jeugdafdeling van de voetbalvereniging Steenderen

heeft weer haar jaarlijkse ouderavond gehouden op zater-

dag 27 februari.
Deze avond werd door de pupillen, junioren en hun leiders/

sters verzorgd en voor de 6e maal als play-back steen-mix

show opgevoerd.

Op deze avond konden de ouders, opa's en oma's en de

vrienden en bekenden die in grote getale aanwezig waren

i\en dat de jongens en meisjes van de S.V. Stccndcrcn veel

meer kunnen dan alleen maar voetballen.

Nadat de avond geopend was door middel van een dia-

presentatie van alle elftallen met hun leiders/sters, werd de

avond verder gevuld met veel leuke play-back nummers

uitgevoerd door de pupillen en junioren.

Tijdens de pauze werd de grote verloting met als hoofdprijs

een rijwiel gehouden, alle gewonnen prijzen zullen de

eerste week van maart thuis bezorgd worden.

Voor de beste optredens waren weer een publieksprijs en

een juryprijs beschikbaar gesteld.

Na het tellen van de stemmen werd de publieksprijs gewon-

nen door de F 2 pupillen met het nummer ik ben te dik.

Hierna maakte de officiële jury de winnaar van de beker

bekend en met een minimale voorsprong van slechts l punt

werden de meisjes pupillen met het nummer Lambada als

winnaar gekozen
Als afsluiting van de avond werd door iedereen van de S.V.

Steenderen het clublicd gezongen.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 8 - Periode van 23 februari t/m l maart
1993.

Dinsdag: twee eigenaren van personenauto's deden bij ons

aangifte van vernieling van hun dierbaar bezit. Een van de

auto's stond op de Oranjehof en de andere op de Molenenk.

Een onbekende heeft met een scherp voorwerp enkele

krassen in de lak getrokken.

Aan het bureau werd een zogenaamde vuurwerkbom ge-

bracht. De vinder heeft het explosief langs de kant van de

weg gevonden. Gelukkig was de vinder erg verstandig en

heeft de bom niet uit geprobeerd. De gevolgen waren dan

niet te overzien. Ook in deze periode zijn er nog mensen die

experimenteren met vuurwerk.

Woensdag: ook deze dag werd er aangifte gedaan van

vernielingen. Onbekenden hebben vernielingen aangericht

aan een langs de rijbaan staande groene brievenbus en

stoere knapen moesten bij mensen de juistgeplaatste

gcboortemast (ooievaar met pop) vernielen. Namens de

pasgeborene bedankt.

Door de PTT werd aangifte gedaan van vernieling van de

in het postkantoor aanwezige postbussen. Een onbekende

heeft getracht de postbussen open te breken en de inhoud

eruit te halen. Dat gelukte maar tendele. N.a.v. het signale-

ment en werkwijze kon de dader worden achterhaald. De

i i u oncr van Doetinchem bekende nog enkele andere za-

ken. Proces-verbaal wordt tegen hem opgemaakt.

Zondag: voor een klein brandje in de schoorsteen van een

woning aan de Hoge Es moest de brandweer uitrukken.

Maandag: op de Koningsweg kwam een automobilist in

botsing met een overstekende ree. Schade aan de auto en de

dood van de ree waren het gevolg.

Ook deze week weer in meerdere gevallen bemiddeld bij

ruzies tussen familieleden, buren etc. In twee van de

gevallen werd door een der partijen vernielingen aange-

richt aan het meubilair om de agressie te uiten.

Twee fietsen werden aangetroffen, een in het water van de

Oosterwijkse Vloed, de andere in de berm van de

Ruurloscweg. Een van de fietsen kon met behulp van de

postcode aan de eigenaar worden terug gegeven.

Tabor

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 MAART

Remigiuskerk
10.00juur ds. P. F. de Vries Jeugddienst

Woensdag 10 maart (bidclag voor het gewas) 19.30 uur ds. P. F.

de Vries

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

Woensdag 10 maart (biddag voor het gewas) 19.30 uur ds. R. J.

feu Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 13 maart 19.00 uur Gezinsviering, de kinderen van de

Leer verzorgen de zang

Zondag 14 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-

mengd koor

Dinsdag 16 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-

gevallen.

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

12 -15 MAART
Dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp), tel. 2262

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

2262.

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

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

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: 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

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

Yellow Balau Smaragd

houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 taf el af m. 180x90 cm ƒ 335,00
2 tuinbanken 'Medan' 135 cm ƒ 590,00
2 stoelen ƒ 530,00

ƒ 1.455,00

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

ƒ 275,00
ƒ1.060,00

1 set Toba'
1 tafel afm. 90x90 cm
4 stoelen

ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.175,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* In bouwpakket

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

STFAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O57-55--I 76-7

28 MAART NK ZIJSPANMOTORCROSS IN
VARSSEVELD
Op zondag 28 maart wordt de tweede ronde van het

Nederlands Kampioenschap zijspan-motorcross verreden

op het geheel gerenoveerde VAMAC-circuit De

Vennebulten in Varsseveld. Het kampioenschap beloofd

dit jaar ongewoon spannend te worden, nu het kampioensduo

Timmermans/Verhagen is gestopt en vele jonge teams

staan te trappelen om de titel over te nemen. Seizoen '93 is

daarom van wezenlijk belang voor duo's als Bens/Toonen.

Kops/Van der Venne, Van Heugten/Visser en Janssen/

Janssen. Maar ook de oudere garde moet niet onderschat

worden. Mannen als Jan Bakens, die tien jaar geleden al

vooraan mee reden en nu af en toe nog steeds kans zien om

de jeugd een lesje te leren.

Aangezien de NK-crossen dit jaar het predikaat Internatio-

naal meekregen, mogen er ook buitenlanders starten. De

VAM AC is nog in onderhandeling met een aantal teams uit

Zwitserland, België, Frankrijken Engeland. Het wedstrijd-

programma wordt op 28 maan aangevuld met de klassen

Quads (eveneens meetellend voor het kampioenschap), de

viertakten en de 250 cc nationalen.

Het circuit De Vennebulten onderging de afgelopen maan-

den een enorme mètamorphose. In overleg met de ge-

meente Wisch werd de accommodatie op het hoogst denk-

bare peil gebracht, zodat het circuit nu zelfs aan de strengste

keurings-normen voldoet. Maanden lang zijn de vrijwilli-

gers in touw geweest om de hele baan op negen meter

breedte te brengen. Ook vele bochten werden opnieuw

aangelegd, waardoor de crossers bijna overal voor meer-

dere lijnen kunnen kiezen. Daardoor is inhalen beter moge-

lijk en worden de wedstrijden dus boeiender.

Het circuit De Vennebulten is fantastisch goed bereikbaar;

het ligt namelijk aan de grote weg van Varsseveld naar

Lichtenvoorde. De entree bedraagt ƒ 15,—. Jeugd van 10

t/m 15 jaar betaalt ƒ 7,50 en kinderen beneden dé 10 jaar,

onder geleide, mogen gratis naar binnen.

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

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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

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

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

(uitleen)spreekuur is.

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

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

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

GEBRUIK DEEL WOONRUIMTE ALS PRAKTIJK-
RUIMTE
De woningbouwvereniging heeft besloten in principe

accoord te gaan met verzoeken tot het verhuren van een

gering gedeelte van de woonruimte (één kamer) voor

praktijkruimte, anders dan middenstands- of andere bedrijfs-

ruimte. Hierbij valt te denken aan pedicure, schoonheids-

specialiste etc. De toestemming wordt verleend voor een

periode van maximaal driejaren, maar verlenging is moge-

lijk.

Aangezien de huidige huurovereenkomst een dergelijk

gebruik niet toestaat, wordt e.e.a. in een afzonderlijke

overeenkomst vastgelegd.

Uiteraard wordt bij beëindiging van het huurcontract voor

de woonruimte ook het contract voor de praktijkruimte

teniet gedaan en dient de ruimte weer in de oorspronkelijke

staat, geschikt voor bewoning, te worden teruggebracht.

Verzoeken kunnen worden ingediend bij de administratie

van de woningbouwvereniging.

Senioren woningen

Om de eventuele toekomstige bewoners van de senioren-

appartementen aan de Kastanjelaan in de gelegenheid te

stellen hun inbreng bij het project te leveren, zal er op

donderdagmorgen 11 maart om 09.30 uur in Hotel Leem-

reis een bijeenkomst van belangstellenden voor dit project

met de architect en "Thuis Best" plaatsvinden.

Inl. tel. 05753-1460

GEMINI ENSEMBLE IN "DE BRINK"
Op-zondag 14 maart a.s. geeft het bekende Gemini-ensem-

ble een concert in Sociaal Cultureel Centrum "De Brink" te

Zelhem. Tijdens dit concert zullen werken van Mozart en

Andriesscn worden uitgevoerd.

Het Gemini Ensemble dankt zijn naam aan Eugénie, Hen,

Gijs en Frans van der Grinten, twee tweelingen uit één

gezin, die in 1972 het ensemble hebben opgericht met

pianiste Tilly Keessen en violist Maarten Veeze. Sindsdien

heeft het ensemble een wereldwijde reputatie opgebouwd.

Het gezelschap heeft geconcerteerd in Engeland, Duits-

land, Frankrijk en andere Europese landen en maakte twee

uitgebreide tournees door de Verenigde Staten, waar toe-

hoorder en pers hun lof ondubbelzinnig lieten blijken.

De leden van dit ensemble zijn perfect op elkaar ingespcek

en diverse componisten hebben dan ook speciaal aan hen

werken opgedragen. Met name Vittorio Rieti, Lex van

Delden, Piet Kingma, Walter Hekster, Herman Strategier,

Jurriaan Andriessen en uiteraard Hendrik Andriessen, de

grootvader van de tweelingen. Andere regelmatig uitge-

voerde werken: kwartetten en kwintetten van J. C. Bach,

kwartetten voor fluit of hobo en strijkers van Mozart,

serenades van Beethoven en Reger, pianokwartetten van

Mozart, Brahms, Fauré etc.

Het ensemble werkt sedert enige tijd veelvuldig samen met

gastmusici. Zo speelt zondag 14 maart in "De Brink" de

bekende altviolist Wim Janssen mee. Deze jeugdvriend

van de leden van het Gemini Ensemble was te Milaan

leerling van de primarius en de altviolist van het Italiaanse

Strijkkwartet. Hij is verbonden aan het Conservatorium

van Parma en als altist in diverse Italiaanse kamermuziek-

formaties.
Het concert begint zondag 14 maart om 20.00 uur in "De

Brink" en de entree bedraagt ƒ 12,50 voor volwassenen en

ƒ 5,— voor jongeren.

KÖHLER-WISSINK INTRODUCEERT VARILUX
COMFORT
het meest comfortabele brilleglas voor leeftijdsverzien-
den
Voor mensen die voor veraf en dichtbij een bril nodig

hebben (leeftijdsvcrzienden), is de mooiste oplossing een

brilleglas met beide benodigde sterktes in één. Zij hoeven

dan niet wisselend hun bril voor in de verte en hun leesbril

open af te zetten.

Multifocale Essilor Varilux brilleglazen zijn voor hen de

beste kijkoplossing. Want daarin lopen de sterktes voor

veraf en dichtbij zien heel geleidelijk en zonder hinderlijke

onderbrekingen in elkaar over. Inmiddels zijn er diversr

Varilux uitvoeringen ontwikkeld om aan de individuele

wensen en behoeften van de brildrager zo goed mogelijk te

kunnen voldoen.

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van multifocale

glazen is Varilux Comfort. Dooreen ingenieuze construc-

tie van het glas is het nu mogelijk dat presbyopen het kijken

in alle richtingen, van dichtbij tot veraf, weer ervaren als

vroeger, toen zij nog geen bril of slechts een bril voor veraf

droegen.

Varilux Comfort brilleglazen kenmerken zich door een

zeer groot leesgebied dat een ongekend leescomfort biedt.

Onder alle omstandigheden kan de drager goed en comfor-

tabel zien bij een zeer natuurlijke hoofdhouding. Boven-

dien heeft de drager een onbelemmerd zicht op alle afstan-

den.

Bij Varilux Comfort zijn deze eigenschappen als eerste en

enige in één multifocaal brilleglas gecombineerd. Mede

hierdoor verloopt de gewenning aan Varilux Comfort gla-

zen opvallend snel.

Uitvoerige draagproeven hebben aangetoond dat Varilux

Comfort brilleglazen door hun bijzondere eigenschappen

de andere multifocale glastypen ver overtreffen in kijk-

comfort.

Varilux Comfort is vanaf heden verkrijgbaar bij Juwelier

Köhler-Wissink te Hengelo Gld.

EVO-UITGAVE OVER ZAKELIJK GEBRUIK
AUTO'S
"Regels voor zakelijk gebruik van auto's" is de titel van een

nieuwe uitgave van de EVO, Ondernemersorganisatie voor

logistiek en transport. Regelingen voor vergoedingen en

autokosten zitten ingewikkeld in elkaar. In dit boekje geeft

de EVO een overzicht van de mogelijkheden die er op dit

gebied sinds l januari 1993 zijn.

Veel werknemers gebruiken de privé-auto voor zakelijke

ritten of voor het woon-werkverkeer. De vergoeding die de

werkgever verstrekt kan de nodige fiscale consequenties

hebben. Zo beschouwt de fiscus de autovergoeding in

sommige gevallen als inkomen. "Regels voor zakelijk

gebruik van auto's" geeft hierover nuttige informatie. An-

dere werknemers maken gebruik van een auto van de zaak.

Dat kan door de belastingdienst worden opgevat als een

beloning in natura. Al deze factoren worden helder uiteen-

gezet in het 63 pagina's tellende boekje. Bovendien is in de

bijlage een aantal modelcontracten van autoregelingen

opgenomen. Ten slotte gaan de auteurs in op de financie-

ring van de privé-auto en van het wagenpark.

"Regels voor zakelijk gebruik van auto's" kost ƒ 20,— voor

EVO-leden en ƒ 30,— voor niet-leden (exclusief BTW). De

brochure is verkrijgbaar bij EVO Klantenservice, telefoon

079-414641.

VAKANTIEWEEK UW HENGELO GLD.
De UW organiseert ook dit jaar weer een vakantieweek

voor ouderen vanaf 60 jaar. Een geheel verzorgde reis naar

Oost Kapelle, van een week op het eiland Walcheren.

Genieten van zon, zee, duinen en bossen.

Het verblijf is gebaseerd op vol pension, in een modem

hotel-complex, welke geheel volgens de thans geldende

normen is ingericht. Met excursies en avondprogramma's.

De vakantie is gepland van 25 juni t/m 2 juli '93. Er zijn nog

plaatsen beschikbaar voor deze week.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevr. Vcrhoeff, tel. 1389

en mevr. Wormgoor, tel. 7376.

15E KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE 12 EN 13
MAART
Voor de 15e keer organiseert kledingbeurs Truitje een

kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars- en

zomerkleding. Er mogen maximaal 15 stuks kledingstuk

ken ingebracht worden.

De inbreng is op vrijdag 12 maart van 16.30-19.30 uur.

De verkoop wordt gehouden op zaterdag 13 maart tussen

10.00-12.30 uur. De plaats van deze kinderkledingbeurs is

O.B.S. Ro/egaardsweide aan de Rozenstraat in Hengelo

Gld.

Eventuele inlichtingen hierover kunt U krijgen bij Gerke
Mantel, tel. 05753-2071.

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210 - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

DOETINCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur; W. de Jager 05753 - 3888

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


