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DRUKKERIJ WOLTERS
Re&elinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vicrakker
en omstreken

t

Vanaf vrijdagmiddag 19 maart a.s. wordt de Hengelose
vrijdagmarkt verplaatst van de St. Michielsstraat naar
de Kerkstraat op het plein Arendsen.

Om 15.00 uur zal door wethouder H. Meurs de
feestelijke opening worden verricht.

De gezamenlijke kooplieden houden ter gelegenheid
van deze opening een feestelijke aktie. Bij aankoop
aan de verschillende kramen
ontvangt de klant een roos.

Onderstaand volgen de aktie-aanbiedingen van de
kooplieden.

Dierenbenodigdheden

De beste produkten
voor uw dier

Voskamp
Gravenstraat 16 - Brummen - tel. 05756-3452

7 kg Hondediner voor 9.95
Hangmatjes voor de poes

van 37.50 voor 25.OO

Varkensoren per stuk 1 .OO

6 voor 5.OO

Keuze uit diverse
Hondemanden en kussens.

Groenten en Fruit

Klaas Groenveld

Aanbieding

kiioWitlof 2.95

20 Salustiana Sinaasappels
4•

Vergeer Kaas

1 kg Jong Belegen N.H. 3J

500gr. 20+ Boeren Belegen 8.75

1 oo gr. Brie v.d. Mat 1.80

3 Metworsten 10.OO

Graag tot ziens en
voor elke klant een roos.

POELIER
HOFFMAN

Filet kilo 13.75

Kalkoenkiprollade kilo 12.OO

Poten kilo 4.i

Bii aankoop van 10.00

tien eieren voor één gulden

VAN DIERMEN
brood - koek • banket

Uw Warme Bakker uit Spakenburg
met alle soorten

Koek en overheerlijke
Krenten of Rozijnenbroden.

Reclame v.d. week

Echte Slagroomsoesjes

uit eigen bakkerij, 250 gram 4. OO

héél pond O-5O

Tot ziens op de markt.

VISHANDEL

J, H O E K S T R A

EEFDE
TEL. 05750-19771

Bij ons niet alleen voor elke klant
een mooie roos kado

maar ook nog als extra rek'.ame

een prachtige makreel

van 2.75 voor lm7S

(zolang de voorraad strekt)

Tegen inlevering van deze adver-
tentie ontvangt U bij aankoop van

3 Theedoeken voor 1O.OO

Heskamp Textiel

ledere vrijdag op de markt in Hengelo Gld.

zijdebloemen, wenskaarten en
cosmetica

Bij inlevering van deze bon

10 wenskaarten voor ƒ 5,~



Rib en Haas-
karbonade

4.95

Kipfilet

500 gram 7.95
500 gram

Varkens Magere
Filetrollade Sukadelappen

f iWV 500 gram Oiv/J500 gram
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

4.95

4.95

4.95
4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

U bent van harte welkom op

woensdag 31 maart a.s.

met shows
's morgens om 10.00 uur en

's middags om 14.00 uur

om U te laten informeren over
onze

Voorjaarsmode '93

Uw kopje koffie, glaasje en stoel

staan voor U klaar.

Gaat U ook na het marktgebeuren,
de Lente mode bij Langeler keuren?

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

FRIKANDO

SLAGERSHAM

TONGEWORST

500 gr 6.95

100 gr 1.60

100 gr 1.59

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

CAFÉ

't HOEKJE
Spalstaart l 7255 AA Hengelo Gld

Op zaterdag 27 maart a.s.

ontwaken wij weer uit onze winterslaap

met een spetterend optreden van de

l O-mans formatie:

NOT BEETHOVEN
Zij brengen soul'-, rhytm- en blues covers

van o.a. the Bluesbrothers, Joe Cocker,

en B.B. King.

Aanvang optreden 21.30 uur
Toegang gratis
Vol is vol

In vroegere dagen werd de MARKTSTRAAT
in de volksmond ook wel "Kreunensstroatjen" genoemd,
de toevoerweg voor kooplui en beesten naar de grote
Hengelose Paardenmarkten. Nu de markt weer richting
MARKTSTRAAT komt willen wij daar graag op inhaken.

Op de markt is uw gulden een daal-

der waard, daarom deze week

Parijse Soesen GGR daalder

Kadetje van Jetje (op de vloer gebakken)

6 stuks twee daalder
onze grootmoeder Jet Kreunen verkocht ze

vroeger al aan de marktkooplui.

De echte Hengelose Bolussen

deze week drie daalder

Bakkerij Kreunen
MARKTSTRAAT 6 tel. 05753-1474

Onze sortering is van alle markten thuis.

KERKSTRAAT 6

Groente- en fruitreklame:

JONAGOLD 4 kg 4.98

HOLLANDSE KOMKOMMER
2 voor 2.98

Rauwkostreklame:

PITTIGE RAUWKOST
500 gr 3.98

STROJKA SALADE
500 gr 3,98

ZUURKOOL STAMPOT
500 gr 4.98

Kaasreklame:

HOLLANDSE KAASWEEK:

Jonge kaas, jong belegen,

belegen en extra belegen

Al deze kaassoorten kilo 9.98

Let u ook eens op onze scherpe

dagprijzen

TOT ZIENS

Meevaller van Besselink

259.-

met krachtige 1100 watt motor

met automatisch oprolsnoer

met 3 jaar garantie

normale prijs 349.—, nu bij ons

BESSELINK
ELECTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

TE KOOP:

perceel landbouwgrond
groot 5.30 ha - ook in gedeelten te koop

Gelegen aan de Wichmondseweg te Hengelo G.

G. H. W. SCHUT

Langendljk 2 - Baak - Tel. 05754-1340

•!• G€MC€NT€ HENGELO
&7 H Provincie Gelderland

•jjyf i i Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^B£SSy Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1 993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
21 t/m 27 maart - Reuma Fonds
28 maart t/m 3 april - SIMAVI.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend var
maandag tot en met vrijdag van 08.30 to
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken
sectie VROM, ter inzage op werkdagen
van 08.30 tot 1 2.00 uur en van 1 4.00 to
16. 00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdac
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden to
bovengenoemde afdeling, telefoon 1 541
toestel 26.

MOTO R W EG R AC ES 1993

Op zondag 25 april 1993 worden op hè
circuit de "Varsselring" motorwegraces
georganiseerd. Ten behoeve van de ra
ces vinden op 24 april d.a.v. trainings
ritten plaats op hetzelfde circuit.
In verband hiermee zijn voor beide dagen
verkeersmaatregelen genomen, waaron
der de afsluiting van wegen binnen hè
circuit en voor zover noodzakelijk in de
directe omgeving ervan.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat bij hen op 26
februari 1993 een aanvraag is ingeko-
men van:
de heer A.J. Luesink, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor hè
plaatsen van een dakkapel, op het per-
ceel Hofstraat 19 te Hengelo Gld.

Op 1 maart 1 993 is een aanvraag ingeko
men van:
de heer A. Sueters, voor een vergunning
ingevolge de Woningwet voor het oprich-
ten van een dakkapel en serre, op hè
perceel Singel 3 te Hengelo Gld.

Op 3 maart 1 993 is een aanvraag ingeko-
men van:
de heer F. Haverkamp, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor hè
oprichten van een garage/berging, op hè
perceel Ruurloseweg 75a te Hengelo Gld
Op 4 maart 1 993 is een aanvraag ingeko-
men van:
het gemeentebestuur, voor een vergun
ning ingevolge de Woningwet voor hè
oprichten van een V. V. V. -gebouw, op hè
perceel Kervelsewèg 1a te Hengelo Gld

Op 5 maart 1 993 is een aanvraag ingeko
men van:
de heer A. B. A. Goossens, voor een ver
gunning ingevolge de Woningwet voo
het verbouwen van een dubbele woning
op het perceel Steenderenseweg 1 1 -1 1 a
te Hengelo Gld.;
de heer J.B.H. Buunk, voor een vergun
ning ingevolge de Woningwet voor hè
oprichten van een berging, op het percee
Mokkinkdijk 1 te Hengelo Gld.

Op 8 maart 1 993 is een aanvraag ingeko
men van:
de heer M. Menting, voor een vergunning
ingevolge de Woningwet voor het oprich
ten van een berging met carport, op hè
perceel Hogenkampweg 22 te Keijen
borg;
Rabobank Hengelo-Keijenborg, vooreen
vergunning ingevolge de Woningwet voo
het verbouwen van de Rabobank, op hè
perceel St. Janstraat 44 te Keijenborg.

Hengelo, 16 maart 1993.

| HINDERWET |

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van:
Stichting Elia te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een hotel, congres-, evangelisatie- en gezond-
heidscentrum, op het perceel Kervelsewèg 36-38 te Hengelo Gld.
De aanvraag ligt ter inzage van 1 7 maart 1 993 tot 1 7 april 1 993. Na deze datum, tot het
einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 17 april 1993 schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt
gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen.
Alleen degenen, di > bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven
of aantonen, dat zij Jaartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
bezwaren tegen dt ontwerpbeschikking in te dienen,

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende
te voorkomen of te beperken, op 2 maart 1993 onder voorschriften een vergunning is
verleend aan:
de heer J. Hendriksen te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en in werking hebben van een varkens- annex rundveehouderij, gelegen
aan Oude Varsselseweg te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 17 maart 1993 tot 17 april 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 17 april 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen 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, 16 maart 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB |

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 3 t/m 9 maart 1 993 waartegen
op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

J. W. Bruil, Korenweg 7, Zelhem het oprichten van een herstelinrichting
voor motorvoertuigen aan de
Zelhemseweg 19

A. Sueters, Singel 3, Hengelo Gld het uitbreiden van de woning

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

| OUD PAPIER INZAMELAKTIES |

• 9 * l OLD PAPIER KALENDER MAART 1993
L ^\S A Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende

\^^J> Woensdag 17 maart
l ^>^? Ds. J. L Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00 -

OUD PAPIER 1^'^ uur' Vana* dinsdagavond kan het papier worden gebracht, goed
APART gebundeld of in dozen verpakt. Het papier moet geplaatst worden onder

het afdak bij het 2e hek.
Zaterdag 27 maart
Gymverenging D. l. 0. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St. Bernardusschool,
Pastoriestraat. Tussen 7.30 - 12.00 uur.
Woensdag 31 maart en donderdag 1 april
Basisschool Rozeng aardsweide . Contai ner parkeerplaats Leliestraat bij de school . Woens-

, dag 1 6.00 uur tot donderdag 1 5.30 uur.
31 maart t/m 3 april
Basisschool Bekveld. Container aan Steenderenseweg 23 ( fam. Zeevalkink).
Continue inzamel! g
L.R. de Bosruiters oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Bronkhorsterstraat i
Damclub Hengelo "O.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

| VERPLAATSING VRIJDAGMARKT |
In zijn vergadering van 23 februari 1993 heeft de gemeenteraad de parkeerruimte,
gelegen tussen de Marktstraat en de Kerkstraat, (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 overeen-
stemming bereikt.
De officiële opening van deze markt zal plaatsvinden op vrijdag 1 9 maart 1 993 om 1 5.00
uur.
Tijdens de markt op bedoeld parkeerterrein is het parkeren niet toegestaan.

VRUDAGS:

DEZE Maand:

ELKE VRIJDAG KNOERT GEZELLIG,

ELKE MAAND EEN EVENEMENT!!

Topfilm, Piekuur, Disco, Tafeltennis, Biljart, Hap van de

week, Leestafel, Knuffelhoek, Flopkrant, Goud van oud

1 vrijdag 19 maart:

VOORVERKOOP„BOH FOI TOCH"
(zondag 16 mei)

De jongens zijn er zelf ook om cd's te signeren.

Verkoop van cd's, shirts enz.

Maximaal 5 kaarten per persoon

2 zaterdag 20 maart: CUBBELCONCERT

FUZZY BUSINESS JOVINK DUJD
(Toldijk) (Hummelo)

f.b.v. de enthousiastel ngen uit de gemeente die een school

gaan bouwen in Ghana!!

Aanvang 21 .00 uur. Kaarten zijn ook in voorverkoop verkrijgbaar



Mag ik even storen:

Ik ben vandaag geboren,

en ik wil u laten weten

dat ik

Maaike

zal heten.

Dit is slechts één voorbeeld uit de nieuwe
geboorte-kollektie van Intercard.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
Hiiitcraiifl

NIEUW!

Samen verder.....
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Inlercard-huwelijkskollektie

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

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

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

•
lüintercnril

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
/C/mber/x

itis slechts één voorbeeld
ui» de i nieuwe geboorte-
Kollektie van Infercard.

DRUKKER;/ WOLTERS

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

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

•

IS intercanl

DRUKKERIJ WOLTERS

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

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

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Q
Q
Q
G
Q

nee
Q
Q
Q
Q
Q

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 TEGEN AANVAL OP HET

ONVERWACHTE!

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VIRK LAAR Dl

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

-fc

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

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

Undtlijto Vennigmg iet Behoud van de Waddenzee



„Morning has broken"

Voor de vele blijken van mtedeleven die wij

hebben ontvangen na het overlijden van onze

lieve vrouw, moeder en oma

THEODORA HENDRIKA
HULSTIJN-BURGHARDT

betuigen wij u onze oprechte dank.

H. Hulstijn

Anne-Mien

Remco

Marja

Esther

Hengelo Gld, maart 1993,

DIERENSHOP SPORT GOED
Spalstraat 12 - Hengelo G. met SPORTGOED

Z KG

HOLS KLUIVEN Rowepanto sP°rt

7.50
Spalstraat 13, Hengelo G.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanieg

hoveniersbedrijf

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

Wie wil om het a.s. sei-
zoen helpen in de groente-

tuin op Dasis van naive
oporengst, tel. 05vü3-l525

Gld.

Te koop 2^-wieliige tum-
trekker lö P.K. met eiec-
triscne sianer en trees evt
pioeg en <een MJ?' lüo met
caoiiie. JtieusKes, TOIOIJK.

Tel.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te koop kunstmestsirooier
800 Itr, nieuw, speciale
prijs. Smederij Besselink,
Keijenborg, tel. 05753-1375

OOK ALL*. „BtBGKBKIPFEN"
TUAifcN

Sinds vorig jaar veroorzaakt een Kwaaoaaruigte vorm
van pseuao-vogeipest enorme senaat op piuimvee-
nouaerijoearijven m West Europa. UoK m i\eu«riajiu
ziju smus augustus y2 uiiDraK.cn aan ae orae. in üe
sier- en houuypiuimveesieer („burgeriuppen ) zijn
er recent diverse uitbraken voorgekomen.

ir'seuo.o-vogeipest veroorzaakt veel sierfte bij het aan
geiasie piuimvee. De voigenoe zieKifeverscmjnseien
gaan daar aan vooraf: suineiü, in eiKaar/ooi ziuen,
aaemhaungsproDiemen door ontsteking van de lucht-
wegen, vaaK. dunne groenacntige mest. in een iater
stadium kunnen draamekken voorKomen. Vooral
hoena'erachiigen (kip, pauw, t'azani, pairijs, parei-
hoen, kalkoen) zijn gevoelig voor het virus. Met
name kippen zijn zeer gevoelig.

Een ieder die sier- of hobbypluimvee bezit wordt
üoor üfe gezamenlijke gezondneidsdiensten voor
dieren dringend aangeraüen alle pluimvee te laten
enten. Bedrijfsmatig gehouden pluimvee wordt al

geënt.

Door het enten voorkomt u terfte door pseudo-
vogelpest bij uw eigen pluimvöe en wordt ook de
verspreiding van het virus tegen gegaan.
Het pluimvee kan met een injectae gevaccineerd
worden, maar dan dienen ze allemaal gevangen te
worden. Een alternatief is entstof toedienen via het
drinkwater. Dit is een eenvoudiger meinode maar de
entstof is alleen verkrijgbaar voor zeer grote aan-

tallen bedrij f spluimvee.

Vrijdag 19 maart a.s. wordt deze entstof aangtemaakt
op de dierenartsenpraktijken te Hengelo Gid en
Steenderen en u kunt daar die dag van 13.00 tot
17.00 uur terecht om een afgepaste hoeveelheid

drinkwater vaccin te verkrijgen

Het pluimvee moet indien mogedijk opgehokl worden
en donderdagavond dient u de drinkwaterbakken
uit de hokken te halen. Vrijdag kunt u dan het vaccin
in een kleine hoeveelheid water oplossen en aldus
aan de dieren verstrekken.

ü,en gebruiksaanwijzing en een entverklaring woi u

u met het vaccin verschaft.

Vrijdag 19 maart van 13.00 tot 17.00 uur vaccinatite

pseudo-vogelpest.

Dierenartsenpraktijk Hengtelo Gld, Koepelberg 2,

teL 05753-1420

Dierenartsenpraktijk Steenderen, J. F. Oltmans-

straat 5, tel. 05755-1266

DAMMEN

DCH l kreeg in de laatste wedstrijd de grootste
nederlaag van het seizoen te slikken, nl 13-3. in
Zevenaar. De eer werd gered door J. Heijink met
remise en H. Vos met winst. DCH l eindigde hier-
door op de 9e plaats in de Ie klasse Oost Gelderland

met 9-7. Topscorer was H. Vos met 8-12.

Het 3e peelde thuis gelijk tegen Zutphen 3. Allen
speelden remise. L. Koldenhof, G. Botterman, H.
Dijkman en H. Hulshof. L. Koldenhof werd top-

scorer met 8-13 van het 3e team.

DCH 3 eindigde zelf 4e met 9-11 in de 4e klasse.

DCH 4 won met 2-6 in Wehl. Remises v. J. Wentink

en W . Engbers, winst voor E. Berendsen en B. Goor-

man. J. Schabbink is topscorer van het 4e met 7-6.

Het 4e werd 8e met 9-4, evenals Varssteveld 2.

Onderlinge competitie:

groep A: G. Halfman-W. Eijkelkamp 2-0, A. Hoebimk

B. Harkink 2-0, G. Kreunen- J. Heuvelink 1-1,

J. Heijink-H. Groeneveld 1-1.

Nacompetitie: H. Megens-G. Wentink 0-2, T. v.d.

Hul- A. Versteege 2-0, J. Wentink-E. Berendsen 1-1

Jeugd: A. de Greef-M. Derksen 0-2, B. Kiers-E. Hoe

bink 0-2, E. de Greef-S. Hoebink 0-2, Iris Vreeman-

R. Evers 0-2, A. Meulenbrugge-G. Menkveld 2-0,

P. Bouwman-E, de Greef 1-1, B. Kïers-A, de Greef

0-2, G. Menkveld-E. Hoebink 0-2, B. Kiers-M. Derk

sen 0-2.

Voorjaar: tijd voor uw tuin
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

GAZON GRASZAAD

Rondweg 2 a . Hengelo Gld - Tel

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Tijdens een extra vergadering van „Thuis Best" heb
ben het bestuur en de ledenraad twee commissies
ingesteld teneinde voorstellen te doen met betrek-

king tot de bestuurlijke organisatie en het betrekken
van de bewoners bij het beleid en beheer.

Vanaf l januari 1993 is er een nieuwe regelgeving
voor corporaties van kracht onder de naam Besluit
beheer sociale huursector (BBSH). Het besluit regelt
de toelating, de taken van de corporaties en het over
heidstoezicht vanuit de filosofie, dat de corporaties
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun
bedrijfsvoering. De overheid beoordeelt achteraf of
de prestaties van de corporatie voldoen aan de eisen,
die worden gesteld in het BBSH. Het Ministerie van
VROM laat ook de keuze van rechtsvorm en de in-
richting van de bestuurlijke organisatie over aan
de corporatie. Binnen dat kader krijgt „Thuis Best"
in ieder geval meer ruimte om de organisatie vorm
te geven.

De Ie commissie heeft tot taak voorstellen te doen
over de wijz'e, waarop een toezichthoudend orgaan
binnen de bestuurlijke organisatie moet worden in-
gepast, de vraag te beantwoorden of de huidige rechts
vorm „vereniging" wel de meest praktische is, en de
tweeede op welke wijze het beste aan btewoner par-
ticipatie vorm kan worden gegeven.

Het is de bedoeling dit proces af te ronden door het
nemen van een principe-besluit tijdens de algemene
ledenvergadering op 19 oktober 1993.

Daarna moet e.e.a. worden uitgewerkt in nieuwe
statuten, die door VROM moeten worden goedge-
keurd.

De commissies kunnen zonodig de hulp inroepen van
de Nationale Woningraad (koepel voor corporaties)
en de Nederlandse Wopnbond regio Oost
Geïnteresseerden kunnen naderte informatie ver-
krijgen bij de directie van „Thuis Best".

WIDBEHEEREENHEID HENGELO
EN OMSTREKEN

Velen van u zullen zich afvragen wat dit betekent.
Eigenlijk spreekt de naam al voor zichzelf. Wild be-
heren. Zo'n 2 jaar geleden hebben Appie Garritsen
en Henk Toonk het initiatief genomen om een wild-
beheereenheid op te richten. En met succes, vant
zo'n 70 mensen (jagers en andere mensen die nauw
betrokken zijn bij de natuur) zijn inmiddels lid.
Dat het de jachthouders niet alleen te doen is om
maar zoveel mogelijk wild te schiteten zal na deze
uitleg wel duidelijk zijn. Door het samenbundelen
van de jagers en andere mensen die nauw bij de
natuur betrokken zijn, is er in de voorliggende

periode reeds bijzonder veel goeds gebeurd. Zo wordt
door een 3-tal bestuursleden een retewildcommissie
gevormd die eind maart preci'es inventariseren wat
er aan reewild in het werkgebied van de WBE voor-
komt. Selectief wordt er dan door het bestuur een

afschotvergunning gegeven voor het afschieten van
zwakke exemplaren. Om controle door het bestuur
mogelijk te maken, worden de opgezette ge Weien
getoond op de trofeeënshow.

Ook is men in onderhandeling met de gemeente over
het plaatsen van retewildspiegels. Exact is er de
laatste 4 jaar bijgehouden waar de reeën voornamte-
lijk verongelukken. Ook tracht de WBE door een goed
controlebeleid de stroperij tegen te gaan. Wat
vroeger nog wel eens haat en nijd onder de jagers
was, is momenteel verleden tijd. Ook hebben zich
reeds enkle deenemers aangemeld, die geen jager

zijn. In de toekomst zal ook een schoolprojekt gestart
worden, waar de kinderen op school het doen en
laten van de WBE zal worden uitgelegd. Ook pro-
beert de WBE bij de ruilverkaveling Zelhem-Hen-
gelo via enkele leden invloed te krijgen bij het aan-
planten van groenstroken en dergelijke.

Voor leden en niet-leden organiseert de WBE op
dinsdag 23 maart a.s. om 20.00 uur een voorshow
van afgeschoten reebokken van het afgelopen jaar

Om 21.00 uur zal er dan vervolgens een lezing wor-

den gehouden over het wel en wee van de kerkuil

en over veldgewassen.

Deze lezing wordt verzorgd door Jan Wagenvoort

uit Hengelo Gld. Hij zal hierbij mooie dia's laten zien

De avond wordt gehouden in sportcomplex de Veld-

hoek in de Veldhoek.

Bij de „SPAHHEVOGEL" altijd

10 m
op MEUBELEN

NU

10 pet extra korting
op onze toch al lage NE1TO PRIJZEN
Bij ons altijd de laagste prijs, daarom geven wij

ook een

PRIJSGARANTIE
GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

«wr

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET f Ff E GEZELLIGER

DISCOTHEEK,DE ZWAAN'

presenteert op zaterdag 27 maart

Sex Shooters
Aanvang 11.00 uur

Onze discotheek is vanaf nu ook
elke zondagmiddag • geopend v.a
14.30 tot 18.00 uur

ENTREE GRATIS

UIT, GOED VOOR Uu

DUBBELCONCERT IN FLOPHOUSE

Op zaterdag 20 maart wordt er in het Toldijksfe Flop
house een groot dubbelconcert gegeven De optreden-
de bands zijn Fuzzy Business en Jovink en de
voederbietels. De groepen treden deze avond belange
loos op voor het goed'e doel.

De Achterhoekse bluesrockband Fuzzy Business
is opgericht in januari 1991. Ze spelen zowel covers
als eigen werk. Fuzzy Business eigen werk typeert
zich vooral door de opvallende zang van voorman
Siebe van Palmhoven en de meerstemmige vocalen.

De band bestaat uit Gerrit Hiddink, drums, zang;
Paul Lötters, sologitaar zang; Si'ebe van Palmhoven,
zang; Roy Nijhuis, slaggitaar, zang; Peter-Paul
Nijhuis, bas, zang.

Fuzzy Business staat garant voor lekker swingende
muziek met een bluesy ondertoon

Jovink en de Voederbieittels

Tot voor kort was de naa nog het Jovink Dujo,
maar door de uitbreiding is het Jovink en de Voeder-
bietels geworden. Ze worden door een groep van
ongev'eer 40 trouwe efans uit Hummelo door dik en
dun gevolgd. De band bestaat uit Gijs Jolink,
Hendrik-Jan Lovink, Pattu Sprenkelaar en Han Thie.

Jovink en de Voederbietels zorgen voor lekker harde
muziek en een beestachtig goede sfetr.

Aj lef hep, dan kom i'j es kieken en raak dan besmet
met ut viru dat Jovink heit.

eBde bands geven dit benefietconcert voor de World
Servants groep de in Ghana een school gaat bouwen

Het wordt een grandioze avond die men niet mag
missen. Wees verzekerd van een plaatsje en koop
kaarten in de voorverkoop. Kaarten zijn voor f 10.—
verkrijgbaar bij Flophouse in Toldijk en bij café
Besselink in Hummelo.

VERPLAATSING VRIJDAGMARKT HENGELO G.

De Hengelose vrijdagmarkt die vele jaren in de Spal-
straat en thans in de St Michelsstraat haar stand-
plaats had, gaat terug naar de oude stek.

Vanaf vrijdag 19 maart krijgt de markt weer haar

standplaats in de Kerkstraat en wel op het terrein v.

Arendsen. Na veel onderhandelen en praten is dfe

markt die in 1964 werd gestart, weer op de oude

plaats. Een van de kooplieden van het eerste uur

kaashandel de Kaasplank in de persoon van de heer

T. Bleumink, he'eft hier veel voor gedaan.

Op vrijdag 19 maart a.s. is het dan zoVer. Om 15.00

uur zal wethouder H. Meurs op feestelijke wijze de

nieuwe standplaats openen. De kooplieden hebben

ter gelegenheid van deze opening een feestelijke

aktie. Bij een aankoop ontvangt de klant een roos.

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
«sr rouwcirculaires, bidprentjes

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

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



GEHAKT CORDON BLEU <
per stuk 2.35
VARKENS FRICANDEAU
500 gram 7.35

BOTERHAMWORST
100 gram J.25

FIJNE LEVERWORST

100 tram 0.90

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u

kennis van de geboorte van onze zoon

MARK

Joris Oosterink
Ada Oosterink-Roozen

4 maart 1993.

Beekstraat 8a,
7227 NC Toldijk.

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

NIELS

Hans en Anja Eggink

5 maart 1993.
Varsselseweg 51 a,
7255 NR Hengelo Gld.

Op maandag 22 maart a.s. hopen wij met onze
kinderen ons huwelijksfeest te vieren.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u welkom
op de receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

GERT VAN DER LENDE

TOOS LAMERS

5 maart was voor ons een grandioze dag.

Hartelijk dank voor alle felicitaties, kado's en

bloemen.

Het was geweldig.

BERT EN ANJA LAMMERS

Hummeloseweg 12,

7255 AH Hengelo Gld.

Voor alle blijken van belangstelling na de ge-

boorte van onze zoon MICHIEL

willen wij u allen hartelijk bedanken.

J. Koning
J. Koning-Boon

Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en cadeau's dte mijn
90e verjaardag tot zo'n fijne dag hebben
gemaakt.

A. L. WENTINK-TEUNISSEN

Zaarbelinkdijk 11,

7256 KL Kei j en borg.

VISHANDEL

„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

Deze week vieren wij ons
10-jarig bestaan
Om u in onze vreugde te laten

delen, hebben wij voor u de

volgende aanbieding:

7 zoute haringen 10.—
normaal 6 voor 10.—

Ons welbekende emmertje

zure haringen
van 4.25 voor 3.50

i

BLOEMENHANDEL

Kist GEMENGDE VIOLEN 7.50
OP = OP

NARCISSEN 3 bos 3.50

3 grote BLOEIENDE PLANTEN
10.-

Iedere klant

ontvangt

een leuke attentie ';

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

Deze week 53
>
W

KOFFIEBROODJES

ROOMBROODJES
CHOCOLADEBROODJES

van 1.50 voor

MAISBROODJES

x

H

5
K

van 0.60 voor Q.50 p

B

MVA

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

5-delige set
BRUINE RIETEN MANDEN

10 te.m. 23 cm

MOOIE VIOLEN

24 stuks

9.95

7.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

echt je proeft 't - echt je proeft 't
f

S Deze week
o
Q-Boterkoekjes vam 10 voor 0.90 •
7 Alle soorten Broodjes

e haien, 5 betalen j
S 2.o Eigengemaakte Paaseieren
~ vanaf 1 3.95 ó
*- o•5 (eventuele bestellingen t/m 3 april)
o
Ü. ^ v •'

£ henk .. .
' massehnk

(D

75

d) h. addlnkstraat 3 • telefoon 1337 • steenderen

l. uaojd af upa - \t uaojd af upa

PAASSTUKJES MAKEN
onder begeleiding van

BLOEMSIERKUNST JOLANDA

op MAANDAG 5 APRIL, DINSDAG 6 APRIL
of WOENSDAG 7 APRIL

Opgave en inlichtingen in de winkel

Tevens hebben wij volop PAAS-ARTIKELEN
voor de DOE-HET-ZELVER

PAASTAKKEN vanaf 1.00

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL 2977

Hartelijk welkom in de Kerkstraat,
kooplieden van de vrijdagmarkt.

Wij wensen u veel succes.

Bakkerij
Kreunen

Marktstraat 6
Onze sortering is van alle markten thuis

installatiebedrijf ARENDSEN

ARENDSEN

HHÖÏÏQ
Kerkstraat 1
7255 LB Hengelo Gld
tel. 05753-1300

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2511 • Fax 05753-3089

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

postkantoor Rabobank O
Hengelo - Keijenborg

Raadhuisstraat

Hengelsporthuis

H. Hulstijn
Raadhuisstraat 16
Tel. 1291

K A P S A L O N

WIM VAN ONNA

Kerkstraat 5 - Hengelo Gld
Tel. 05753-4165

Ook voor bruidswerk

Haarmode voor mannen
Kerkstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

O? WEG NAAR PASEN

OM ALVAST TE SMULLEN

Paasbrood met spijs
van 10. — voor UB

Amandelbroodjes 1.40
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeieitschelpen 1.75

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstriat 35

tel. 05753-1200

IK MET _
JIJZQN&R?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

Het is VOOR J JAR
bijuwGROENSPECIALIST
WIJ HEBBEN VOOR U IN VOORRAAD:

heesters - coniferen - rhododen-

drons - vaste planten - rozen

klim pi anten enz.

Hortensia's in 10 soorten

Buxus voor hagen v.a. 2.50
Ook in vormen zoals bol en pyramide

Veel aparte heesters zoals:
FRANSE SERING - JUDASBOOM - MELOEN-
BOOM - ERWTENSTRUIK - SNEEUWVLOK-
KENBOOM - BLAZENSTRUIK - PRUIKEN-
BOOM - AUGURKENSTRUIK - LEPELBOOM
LESPEDEZA - PEROVSKIA en vele andere

Rijkbloeiende heesters

al v.a. 2.50

Haagconiferen

in vele soorten v.a. 3.75

U WORDT GEADVISEERD DOOR

VAKBEKWAME HOVENIERS
Aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoor-
zieningen

Vraagt u eens vrijblijvend informatie

VERKOOP alleen op zaterdag of na tel.
afspraak

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN

KERVELSEWEG 23

HENGELO GLD

TEL. 05753-2619

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



• 11 E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

Grand café

..•
: 2 jaar}

Op zaterdag 20 maart vieren wij onze
2e verjaardag met een grandioze

KARAOKE SHOW
waarbij u zelf uw verborgen talenten

ten gehore mag brengen.

Aanvang 21.30 uur.

Van 21.30 tot 22.30 uur PIEKUUR.

De entree voor deze avond is gratis,
dus kom op tijd want vol is vol.

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 de volgende avond

- 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

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.

tfafotMteebcl
drukwerk

Kamp«traat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 MAART

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. J. vd Wijk Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 20 maart 19.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Zondag 21 maart 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 23 maart 19.00 uur Avondmis

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-

gevallen.

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

19 • 22 MAART
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

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

2262.

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

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

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

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

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

JAARVERGADERING ANBO HENGELO GLD

Op woensdag 17 maart a.s. om 14.00 uur wordt in zaal

Wolbrink te Hengelo Gld door de ANBO (Algemene

Nederlandse Bond voor Ouderen) een jaarvergadering
gehouden.

Na de pauze zal door mevr. Rita de Jong van het plaatselijke

bloemenhuis Fleur Decor een demonstratie worden gege-

ven omtrent de voorjaarsverzorging van kamerplanten. De

heren senioren kunnnen dan deelnemen aan een kaart-
wedstrijd.

JUBILEUMSHOW NOTENKRAKERS IN DE BRINK
Op zaterdag 20 maart komen "De Notenkrakers" uit

Zieuwent met hun jubileumshow "Bij blieven" in Sociaal

Cultureel Centrum "De Brink" te Zelhem. Dit revue-

gezelschap staat borg voor een schitterende theateravond

met veel zang en humor.

De Notenkrakers, die onlangs hun veertig-jarig bestaan

vierden, komen jaarlijks met een nieuwe show, waarmee

zij regelmatig optreden in diverse culturele centra in de

regio. Zo waren zij te zien o.a. in het culturele centrum van

Winterswijk, "De Smeltkroes" in Ulft, in Aalten en Belt-

rum.

In het programma, dat zij in "De Brink" brengen, zal op

humoristische wijze worden teruggekeken op 40 jaar we-

reldgeschiedenis, gezien vanuit een klein dorpje in de

Achterhoek. Kort gezegd "40 jaar wereldgeschiedenis in

een notedop". Dat het vasthouden aan oude tradities niet

inhoudt dat men niet met de tijd meegaat, loopt als een rode

draad door deze show. Vandaar ook de titel "Bi'j blieven".

Dat het Achterhoekse dialect deze avond de voertaal zal

zijn is voor de Notenkrakers vanzelfsprekend. Door de

aanschaf van een nieuwe licht- en geluidsinstallatie is het

mogelijk on> veel show- en verrassingselementen in het

programma te brengen. Dit alles, gekoppeld aan de zang-

en toneelcapaciteiten van de Notenkrakers, staat borg voor

een avond top-amusement.

Dus zaterdag 20 maart in "De Brink" te Zelhem, aanvang

20.00 uur, entree ƒ 10,--.

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 opchr. 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.

Voor Toyota is
afstand geen

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

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

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

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

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

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888
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Strafrecht: in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4

maart is er bij een bedrijf aan de Molenenk een kluiskraak

gepleegd. De buit was slechts ƒ 100,--.

Aan de Veldhoekseweg te Veldhoek werd een abri ver-

nield. De schade bedroeg ƒ 400,—.

Op zaterdag 6 maart, omstreeks 21.30 uur, werd een auto

aan het Karspel bekrast. Hierbij werden door een getuige

een 2-tal knapen gesignaleerd, die wegrenden in de richting

van sporthal. De schade bedraagt ƒ 1.300,--.

In diezelfde nacht werd het fietsenrek nabij de sporthal

vernield door "uitstappers" van de discobus. Deze daders

werden op heterdraad betrapt en terzake verhoord. Hen

werd uiteraard een proces-verbaal toebedeeld.

Verkeer: op zaterdag 6 maart vond omstreeks 15.10 uur een

aanrijding tussen een traktor en een personenauto plaats op

splitsing Vordenseweg en de Memel inkd i jk . De

traktorbestuurder sloeg vanaf de Vordenseweg linksaf,

terwijl de automobilist juist bezig was deze in te halen. De

materiële schade was aanzienlijk.

Op de Varsselring werden door ons weer "racende" moto-

ren gesignaleerd. De betreffende bestuurders hadden het

verbodsbord aan de Venneweg "niet gezien"??

Aan de Rijnweg werd een dode reegeit aangetroffen. Het

dier was vermoedelijk t.g.v. een verkeersongeval gedood.

Sociaal/maatschappelijk: een bewoner klaagde over over-
last van een zender te Keijenborg.

Bemiddeld bij relatieproblematiek tussen samenwonenden

alsmede tussen relatie ouders met dochter.

Nabij Maria Postel te Keijenborg klaagt men al geruime tijd

over overlast van een groep jongeren i.v.m. lawaai van

bromfietsen e.d. De daardoor verantwoordelijke knapen

aangesproken, die beloofden een andere lokatie voor hun

"ontmoetingen" te zoeken.

B. Koers

'ÏN
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

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.

Tel. O57-55-1

Zondag 21 maart

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond. Tel. 05754-1285

N;/
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

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

OLAS-VHIF-BBttNO

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

FOOTAARDAPPELEN
BESTELLEN

WAAMELINK'S
ZAADHANDEL BELLEN

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

We zijn er weer op de week-
markt vanaf 19 maart.
En U weet het:
OP DE WEEKMARKT IS
DE WERELDWINKEL
UW DAALDER WAARD.

Te koop bijna als nieuwe da-
mesfiets, Gazelle oma's mo-

del, zwart, 28 x l V2 wielen.

Tel. 05754-1329.

Te koop royale 2 '/:zits bank,
donker eiken salontafel rond

en minisetje alsmede 2 fau-
teuils. Allesdrager voor

Peugeot405 en Universul A3
allesdrager. Alles in prima

staat. Tel. 05753-3311, na

18.00 uur.

Te huur gevraagd woning of
gedeelte van een woning in
Hengelo of direkte omgeving,

minimaal 3 slaapkamers.

Brieven onder no. 11 bureau

de Reclame.

Welke olijkerd heeft onze

brievenbus meegenomen???

Graag zagen wij hem weer op

de paal zitten!! Brengt u hem

even terug? Dank u. Hoef-

sloot, Banninkstr. 42, Hen-

geloGld. Tel. 05753-2213.

Wegens beëindiging te koop

Deutz tractor D 4507 met

kabine + dubbel lucht ± 1100

werkuren, l schaar Lemke

kantelploeg, l landbouw-

wagen. Veenhuis trommel-

schudder, Claas cirkelhark,

Lemke triltandcultivator 3

meter, cultivator. J. W. L.

Groot Roessink, Broekstraat

13, Baak. Tel. 05754-1479.

De WERELDWINKEL
weer terug op de markt.
GRATIS kopje koffie.
AANBIEDING pak resi-
dentie koffie + zak peper-
muntjes voor 4,95.

Te koop aanrecht met rvs

blad, wafelmotief, 2.20 lang.

dubbele spoelbak met kraan,

compleet met boven en ondcr-

kasten. Keukenblok 1.50

lang, kunststofblad met bij-

behorend barblad. J. van Ree,

De Heume 42, Hengelo Gld.

Tel. 05753-2041.


