
dinsdag 23 maart 1993
DRUKKERIJ WOLTKRK

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH H«n§ tlo 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-Vierakker
en omstreken

Schouder-
karbonade

2.99500 gram
(max 2 kg per klant)

Mager
Zuurkoolspek

4.95500 gram

Mager Malse
Varkenspoulet Bieflappen

4 Q5 9 95TI v V 500 gram ViVV500 gram

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

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

zaterdag 27 maart

Belgische Rhythm/Blues formatie

Nonkel Ney's
aanvang 22.00 uur

Kamer schilderen?
behangen?

Huis van buiten?

Vraag vrijblijvend offerte.

Beleefd aanbevelend.

M. G. BOSMAN
Hogenkampweg 36 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1216, bellen tussen 18.00-20.00 uur.

-

Deze week

Eierbrood
3.50

Paaskransjes
250 gram 4«

vrijdag en zaterdag

vers fruit Vlaaitjes l. 75

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNfNp/MOLENB>1KKERS Te|. 05753-1200

BLOEMEN
VERKOOPKAS

Leuk opgemaakt PAASMANDJE
nu 8.95

Mooie FICUS Benjamina
plm 2 meter nu 19.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - T«l. 05753-1473

DE VELE
VANGORDI
UIT DEI

SKÖIXEKTIl
In de Lotuskollektie vindt u raam-

dekoraties van alure. Zorgvuldig ge-

selekteerd door uw interieurspecia-

list in een grote variatie van dessins

en kleuren. U hebt een uitgebreide

keuze in moderne, romantische en

klassieke gordijnstoffen. Maar ook in

vitrages, rolgordijnen en lamellen

biedt de Lotuskollektie u vele moge-

lijkheden. Zonder uitzondering zal

Lotus-raamdekoratie een sieraad

voor uw interieur betekenen; hebt u

al eens aan een eigentijdse draperie

gedacht. Wanneer u kiest voor de

Lotuskollektie kiest u voor kwaliteit

en vakmanschap. Laat daarom het

opmeten, konfektioneren en ophan-

gen over aan uw interieurspecialist.

I l i j maakt de door u gekozen raam-

dekoratie keurig op maat en zorgt

voor een professionele afwerking

LOTUS
U vindt de Lotuskollektie exclusief bij:

RUNDER RIBLAPPEN
500 gram 8.95

BOEREN LEVERWORST
100 gram

TONGEWORST
100 gram

1.15

1.05

1.45

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

VAN UK WARME BAKKEK - VAN DE WAKMfc.
d
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Bakkerij Bruggink
| RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
55
i
re
B
S

KAAS CRACKERS |
Ë 8 stuks van 2.5-5 voor 2,15 &

l 5 KRENTEBOLLEN halen S
4 BETALEN l

l 5 WITTE BOLLEN halen

4 BETALEN

•UVIIVM J»a WVA aa

Hogedrukreiniging
op z'n allerbest

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
BanmnksIrMt « • T2S5 AW Hwigtto (GW ) - T»l 05753-1220

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1469



Op zondag 28 maart 1993 zijn wij 25 jaar getrouwd.
Zij die ons hiermee willen feliciteren zijn van harte
welkom op onze receptie zaterdag 27 maart a.s.
van 14.30-16.00 uur in zaal,,'t Witte Paard", Ruur-
loseweg l te Zelhem.

HENNY EN WILLY MAANDAG

„de Stulp", Singel 30,
7255 WL Hengelo Gld.

Te koop: Zomerhuis
op camping in hartje Achterhoek, indeling hal,
kamer, keuken, 2 si.kamers, douche, toilet,

inclusief inboedel.
Vraagprijs ƒ 7000,-- inclusief kampgeld 1993.
Inlichtingen tel. 05735-1441

Gymnastiekvereniging

„Achilles"
Uitvoering

27 maart 1993

Middaguitvoering -14.00 uur
Avonduitvoering -19.00 uur

Entree ƒ 2,50 p.p.
kinderen t/m 12 jaar ƒ1,--

Plaats: Sporthal „de Kamp"

Ambachtelijk slager

\ BRAADSAUCIJZEN
i heerlijk gekruid 500 gram

c=

l Dikbevleesde
j RIBBETJES
. 500 gram

l RIB. oi SCHOUDER-
( KARBONADE
l 500 gram

5.85

4.35

4.98
\ GRILLWORST
E 100 gram 1.481
l Deze reclame is 14 dagen geldig f

Hummcloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Open Huis

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

Sportief het
voorjaar in,

tennis
- Tennisclub

„HET ELDERINK"

Tennisvereniging „Het Elderink" organiseert
voor belangstellenden weer een 6-tal opvang-
avonden, waar nader kennis kan worden ge-
maakt met de tennissport.
Ook U bent hier van harte welkom.
De eerste avond is informatief en zal zijn op
maandag 5 april om 20.00 uur.
De vijf daarop volgende maandagavonden is
er de mogelijkheid tot spelen vanaf 1 9.30 uur,
waarbij een paar enthousiaste leden van de
club U zullen begeleiden.

KERKSTRAAT 6

LENTE • LENTE - LENTE

Groente- en fruitreklame:

BANANEN Ghiquita kilo 2.50

HOLL TOMATEN kilo 2.98

Rauwkostreklame:

JIMP SLANK 500 gr 3.98

Pittige BLEEKSELDERIJ
500 gram 3.98

KERRY SALADE 500 gram 3.98

Ï
lJKaasreklame:

OUDE KAAS 'Akilo 6.98

HOLL GEITEKAAS 'Akilo 4.98

Met de lente weer in het land,
zijn wij blij met elke klant

TOT ZIENS

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
10.00-18.00 uur

Inlichtingen
05753-1983

Tot ziens.
Gratis parkeren.

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

G€M€€NT€ H€NG€LO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

Volgens het collecterooster 1993 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

Géén ongeadresseerd
reklamedrukwerk,

géén Huis aan Huis bladen

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 eh 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.

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 30 maart
1993, des avonds om 8 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis

MELDINGEN WET
MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er op 4 maart
1993 een melding ingevolge de Wet Mi-
lieubeheer is ingekomen van:
de heer H. Lohschelder, in verband met
het van toepassing worden van het Be-
sluit melkrundveehouderijen Milieubeheer
op zijn reeds ingerichte melkrundvee-
houderij aan de Zelhemseweg 42 te
Hengelo.

Hengelo, 23 maart 1993.

| WONINGWET |
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat bij hen op 10
maart 1993 een aanvraag is ingekomen
van:
het bestuur van de Bijenvereniging "De
Vooruitgang", voor een vergunning inge-
volge de Woningwet voor het bouwen
van een bijenstal met een werk- en
observatieruimte op een perceel grond
nabij de Dijenborgsestraat te Hengelo.

Op 11 maart 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
de heer G. Abbink, voor een vergunning
ingevolge de Woningwet voor het oprich-
ten van een tuinhuisje op het perceel
Singel 11 te Hengelo;
de heer D.Z. van der Vegte, voor een
vergunning ingevolge de Woningwet voor
het oprichten van een tuinschuur c.q.
berging/dierenverblijf op het perceel
Roessinkweg 2b te Hengelo.

Hengelo, 23 maart 1993.

LANDELIJKE STICKERS TEGEN RECLAMEDRUKWERK VERKRIJGBAAR BIJ
DE GEMEENTE.

Met ingang van deze week zijn ook in Hengelo de nieuwe, landelijk geldende,
brievenbusstickers tegen reclamdrukwerk verkrijgbaar. Er is een sticker die reclame én
huis-aan-huis bladen weert en een sticker die alleen de ongeadresseerde reclame
weert. Ze zijn gratis af te halen op het gemeentehuis.
Het milieu speelt een belangrijke rol bij de regeling. Door de stickers worden de oplages
van reclamedrukwerk teruggedrongen en de papierberg verminderd. Om dat te
bereiken worden de stickers op de deuren geteld, zodat de drukoplages kunnen worden
aangepast. De tellingen worden regelmatig herhaald.
De nieuwe brievenbusstickers worden uitgegeven door de verspreidorganisaties. Zij
hebben dit initiatief genomen omdat er steeds meer stickers op de markt kwamen. Om
een eenduidig beleid te krijgen ten aanzien van de brievenbusstickers zijn er nu twee
stickers op de markt gekomen die alle bestaande stickers in heel Nederland op den duur
moeten gaan vervangen. Hier behoren de sticker van Milieudefensie en de sticker van
DMIN toe.
Tussen de twee nieuwe stickers bestaat een belangrijk verschil. Met de eerste sticker,
waarop NEE, NEE staat gedrukt, ontvangt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk
én geen huis-aan-huis bladen meer. U ontvangt dan "De Reclame" niet meer (en
dus ook de informatiepagina van de gemeente Hengelo niet) en geen Contact of
wijkbladen. Met de tweede sticker waarop NEE, JA staat gedrukt ontvangt u deze
huis-aan-huis bladen wel, maar ontvangt u geen reclamedrukwerk meer. Wie geen
gebruik maakt van de stickers blijft "De Reclame", Contact én het reclamedrukwerk
gewoon ontvanger.
Het zal in het begin 109 enigzins verwarrend zijn, maar op den duur verhogen de nieuwe
stickers duidelijkhe d; er komen twee stickers die in het gehele land geldig zijn en door
alle verspreidorgar isaties eenduidig gerespecteerd worden.
Als er ondanks de ïtickers toch nog reclamedrukwerk door de brievenbus komt, kan
een schriftelijke klacht ingediend worden bij de afzender (de winkel of zaak waar de
reclame van afkomstig is) of bij de verspreider. De afzender moet op het verzoek de
naam en het adres van de verspreider bekend maken. Binnen vier weken moeten
afzender of verspreider de klacht onderzoeken en beantwoorden. Als dit niet naar
tevredenheid gebeurt, kan er een klacht worden ingediend bij de Stichting Reclame
Code, Paasheuvelweg 15,1105 BE Amsterdam.
De nieuwe stickers zün gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis, bij de informatiebalie.
Voor mensen die slecht ter been zijn of het bezoek aan het gemeentehuis bezwaarlijk
is, bestaat de mogelijkheid de sticker schriftelijk te bestellen (Postbus 23123,1100 DP
Amsterdam). Men dient dan wel een aan zichzelf geadresseerde envelop, voorzien van
porto, bij te voegen.
Veel mensen krijgen ook geadresseerd reclamedrukwerk van postorderbedrijven,
loterijen etc. Er wordt een grote groei van dit soort reclame verwacht. Wilt u geen
geadresseerde reclame ontvangen dan kunt u een kaartje sturen aan DMIN, Antwoord-
nummer 666, 1000 TL Amsterdam.

Géén
ongeadresseerd
reklamedrukwerk

Wél
Huis aan Huis

bladen

HONDEPOEP

WARENMARKT-
VERORDENING

Op verschillende manieren kunnen honden overlast veroorzaken voor de omgeving.
Op een ervan willen we nog eens de aandacht vestigen, nl. overlast door "hondepoep".
Het komt nog steeds voor dat hondenbezitters hun hond uitlaten op plaatsen die daar
niet voor bestemd zijn. Als voorbeelden waar dan niet mag kunnen worden genoemd:
trottoirs, voetpaden, andermans tuin, kinderspeelplaatsen enz.
De Algemene Plaatselijke Verordening geeft aan dat de eigenaar of houder van een
hond verplicht is er voor zorg te dragen dat een hond zich op die plaatsen niet van
uitwerpselen ontdoet. Gebeurt dat toch dan is men strafbaar, tenzij de hondepoep
"onmiddellijk" wordt verwijderd.
Door de gemeente zijn op enkele plaatsen hondetoiletten aangelegd. Laat daar de
hond zijn behoefte doen.
Mogelijk moet men dan iets verder lopen maar bedenk dan dat een extra wandelingetje
het welzijn van hond en mens ten goede kan komen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend, dat gedurende drie maanden op de afdeling Grondgebieds-
zaken van de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is gelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt
gesteld, de bij raadsbesluit van 23 februari 1993, nummer 36-IV/GW, vastgestelde "1 e wijziging van de Warenmarktverordening van
de gemeente Hengelo Gld." goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 1 maart 1993.
De verordening treedt in werking op 24 maart 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

TAPIJT NODIG?
Bij de GROOTSTE voorraadho idende

tapijtzaak uit de omtrek is er altijd wH keus te maken
uit de 110 ROL tapijt of de 600

tapijtstalen van alle bekende merken.
Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u koopt!

GRATIS METEN EN LEGGEN
door vakbekwame mensen, geeft u jarenlang

WOONPLEZIER.

De vele komplimenten voor de keurige afwerking
is een bewijs dat bij de

SPANNEVOGEL ':open een verstandig besluit is.

Graag tot ziens in de

Te koop

b roe i ka sf olie
in 6 en 8 m breed

3 jaar garantie

Vijverfolie
0,5 mm dik, 4 en 6 m breed

a 5.50 per m2
Ook in afwijkende maten
tegen meerprijs verkrijg-

baar
Bij

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Tel. 05753-2139

Tapijt vuil?
Haal dan de

JAPINETTE

\

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

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

GLAS- VERF -BFMANO

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

We hebben al

tuinstoelen
verstelbaar, in wit

met 2 jaar garantie
4 stuks 199.—

4 kussens, para-
sol en kleedje
samen vanaf 215.—

Bij

Goossens Atomica
Steenderensew'eg 11

Tel. 05753-2139



Café 't HOEKJE
Spalstraat 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-, rhythm- en foluescovers van o.a. de Blues

Brothers, Joe Cocker en B.B. King

Aanvang optreden 21.30 uur. Toegang gratis. Vol is vol

Vijverfolie
0,5 mm dik

O.OU per m2

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

• Forse straal warm water
• Overal te plaatsen

• Gelijktijdig tappen op meerdere plaatsen
zonder temperatuurverschillen
• Verkrijgbaar in 10 t/m 150 liter

uitvoering
sOaalderop

Uw Daalderop installateur

Lage installatie- en onderhoudskosten
Géén periodiek onderhoud noodzakelijk
Zéér lange levensduur
Puur koperen ketel en binnenwerk dus
zeer lange levensduur
Veilig, zonder open vuur en afvoergassen

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

Wij
berekenen

geen
voor rij kosten.

Wij zijn ook ruim
gesorteerd in

tuinbanken
zowel kunstsof al hout

vanaf 79.—

Ook

tuinverlichting
verkrijgbaar

materiaal aluminium

Bij

Goossens Atomica
Steenderensew^eg 11

Tel. 05753-2139

LENTEVOORDEEL bij
bakkerij Jozef Schabbink

LIMBURGSE VLAAIEN
DEZE WEEK VAN 10.— VOOR O.ÜV

BAKKERIJ

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

P.S. Wij gaan niet weg
uit Hengelo Gld!!!!

UW HENGELO GLD

Uitnodiging voor een gevarieerde

OUDERENMIDDAG
op woensdag 31 maart a.s.
om 14.00 uur in „Ons Huis"

Wie gehaald wil worden, kan bellen tel. 2728

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

LENTE TIJD

LEEMREIS
UW SLIJTER

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05758-1274

HEEFT HET!

Alles voor uw cocktail
AKTIE: 6 miniatuurtjes
gesorteerd voor 15.--
ZIE DE ETALAGE

Familiedrukwerk? WOLTERS!

Te koop 50 meter berg-
ruimte met licht en water
en een hand grasmaaima-
chine. D. Poorterman,
Voortseweg la, Toldijk.

Te koop broeiramen (een-
ruiters) G. L. te Veldhuis
Tentendij k 3, Hengelo Gld
TeL 05753-7237, na 18 uur

Gevraagd kri^lkippen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

POOTAARDAPPELEN
BESTELLEN

WAAMELINK'S
ZAADHANDEL BELLEN

Keuze uit div. soorten.
Tel. 05753-1334.

Gevraagd hulp in de huis-
houding, plm. 3 ochtenden
per week. Brieven onder no.
12 F, bureau de Reclame.

Te koop mooie haag-
coniferen, l m hoog ƒ 3,50.
H. Sesink, Timpweg 3,
Steenderen, tel. 05755-2098.

Te koop kunstmeststrooier,
800 l, nieuw, speciale prijs.
Smederij Besselink, Keijen-
borg, tel. 05753-1375.

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto

uiiiLL'B Winnerstip
Score

HALFMAN B.V.
B boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

'n Kleine greep uit onze
afdteling

werkkleding
o.a. RUITHEMDEN

100% katoen - a 34.95
FLAN. RUITHEMDEN

nu 2 voor 49.50
BODYWARMERS

al vanaf 35.—

Kom vrijblijvend kijken
Bij

Goossens Atomica
Steenderensewteg 11

Tel. 05753-2139

Te koop prima slacht-
kippen per stuk ƒ 3.50, per
1.0 stuks ƒ 30.—. W. Kem-
perman, Lamstraat 5,
Toldijk, tel 05755-1329.

actueel,
mooi
Meersteer, meer kleur en
een groot aantal stijlen...
Dat zijn de actuele woon-
thema's, waarde Voorkeur
Collectie op inhaakt met
een nieuwe, veelzijdige
collectie woningtextiel.
Ter kennismaking kunt u
profiteren van speciale
aanbiedingen en unieke
meeneemprijzen!

Gordijnstoffen
Gedessineerd: Aarhus Een zware
satijn drukstof in 100% katoen
Verkrijgbaar in diverse 'aardse'
tinten 140 cm br (\(\ f\f\
MEENEEMPRIJS: LL.Ö\J

Uni: Tessa. Zuivere katoen.
Voorkeur brengt een pracht-
kwaliteit in liefst 38 verschillende
kleuren, 150 cm breed.
Inclusief maken. (\ A QA
Per meter L T* • Ï7 U

Vinyl
Lirena. Gedessmeerde vinyl. Deze
zware, shitvaste kwaliteit met 'n
parket- of houtnerftekenmg,
200 en 400 cm breed
Per meter. 200 cm breed
SPECIALE 7A £A
VOORKEUR PRIJS: / Ï7.3U

Tapijt
Los Angeles. Zuiver scheerwol
met polyamide, op een jute rug
Verkrijgbaar in 9 schitterende
kleuren, op 400 cm breed.
Aanbieding:
Per str. meter M!

üÜü
Bergoss

Karpet
Handgeknoopt karpet van zuiver
scheerwol. In liefst 25 uni-kleuren
en tal van maten. 1 60 x 230 cm
MEENEEMPRIJS: Afl £

C-O-L-L-E-C T- I -F

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 HefTgelo Gld. Tel. (05753) 1286

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

NU TE KOOP VOLOP

diverse POOTAARDAPPELEN
OP = OP

Zie ook onze dagaanbiedingen

VANAF HEDEN OOK

donderdagmorgen open

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 900-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Deze week voor
een of twee
daalders
Lekker, gezond en goed voor d<e lijn

* VEZELBROOD
30% meer vezels als volkoren nu | ,yQ

Uit eigen bakkerij - nu 20% gratis inhoud erbij

* versgebrande
5-granen MUESLI 2.95

VRIJDAG - MARKTDAG
Deze week:

* de lekkerste TOMPOUCEN

1.50

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Rib- en haaskarbonade
500 gr 5.45

Boeren leverworst 100 gr 1.10

Eigengem. boterhamworst
100 gr 1.10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

HELICOPTERVLUCHTEN BOVEN HENGELO GLD

De helivluchten die vorig jaar door omstandigheden
geen doorgang konden vinden, worden nu op zater-
dag l mei a.s. gehouden op de Hietmaat

De verloting die gehouden wordt voor een stand-
beeld van een groter paard loopt gestaag door.
Meerdere verenigingen namen l of 2 boekjes af.
Onlangs is een aktite gestart onder de leden van
Industritekring Hengelo Gld, de eerste resultaten zijn
al binnen. Ook particulieren steunen de aktie boven
verwachting.

Naast het reeds geplaatste prachtige raspaard zal
nu een beeld neergezet worden van een werkpaard
zoals ze vroeger aangevoerd werden op de auloude be
kende Hengelose paardenmarkten.

Als symbool en als gedachte aan vroeger tijden zal

dit standbeeld op een plaats komen waar cte grote
paardenmarkten werden gehouden.
In de komende weken zullen door enkele verkopers
huis-aan-huis loten ten verkoop worden aangeboden
De prijs van een lot is f 5.— Wilt u dteze aktle
steunen, koop dan een of meerdere loten.
Er worden prachtige prijzen verloot, gekocht in
Hengelo Gld.

BED-, BOX. EN BUGGYBEURS

Zaterdag 3 april a.s. wordt er voor de 3e keer een
bed-, box- en buggybeurs georganiseerd door de
speel-o-theek Dribbelen te Hengelo Gld.
Deze beurs wordt gehouden in sporthal „de Kamp".
Alles rondom baby- en peuter tij d komt aan de orde.
De spullen die men wil verkopen kunnen 's morgens
in de sporthal ingeleverd worden.

UITBREIDING VAN HET
PROGRAMMAPAKKET OP DE KABEL
IN DE GEMEENTE STEENDEREN

Bericht aan de kabelabonnees,

De programma's van de zender Discovery
Channel zijn vanaf 24 maart a.s. op het kabel-
net in de gemeente Steenderen te ontvangen.
Htervoor moet afgestemd worden op kanaal
60- (782,25 MHz).

Het tarief zal vanwege deze uitbreiding worden
verhoogd met ƒ 0,30 per maand.

Desgewenst kunt u nadere informatie krijgen
bij ons rayonkantoor te Zutphen, bereikbaar
onder telefoonnummer 05750-42926.

GAMOG-CAI NV
Zutphen



huis?
* ALISUN

* PHILIPS

PALMBEACH

Daar moet fn Expert bij komen.
In ons land moeten we het vaak stellen zonder de zon. En dus zonder een
gezonde kleur en een flinke dosis energie. Maar, waarom haalt u niet
vandaag al de zon in eigen huis? Expert heeft een enorm assortiment
bruiningsapparaten voor uw gezicht of voor uw hele body. Van eenvoudig
tot uitgebreid. Komt u maar 'ns langs!

CMPert (8) ARENDSEN
Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2511/4261

EXPERT. DAAR WORD JE WUZER VABI
150 v a k z a k * n door heel n e d v r l a n d

HARD OF
ZACHT

Contactlenzen zijn er in
verschillende soorten.

Hard, zacht, zuurstofdoorlatend,...
Praat eens met een vak-opticien.

Die vertelt u precies wat
voor u het beste is.

Maar U weet toch ook wel,
dat een bril weer helemaal in is

en met extra dunne glazen erin

mooi toch hé!

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

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

's maandags gesloten

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan
gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met
een toupet, pruik of haarstukje van Geert H e i n t j e s
voelt u zich als herboren. U kent uzelf
weer. In onze haarboetiek advi-
seren wij u op diskrete wijze
over vacuüm haarwerk zon-

Haarwerkboetiek

Heeft U een feestje te vieren?

Vraag inlichtingen of
bel 05753-1209

„'t Averenck"
Spalstraat 45 - Hengelo Gld

Z-Eweg6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head.
Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-
ne kapsels zi jn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies
kunt u langs komen ol bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de weg Zutphen - Doetinchem

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 MAART

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert - Heilig Avondmaal - m.m.v. cantorij

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Schouten, Lochem - Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 27 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 28 maart 10.00 uur Woord en Communieviering met
zang van het gemengd koor
Dinsdag 30 maart 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenburg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

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

26 - 29 MAART
Dr. Eyk (praktijk dr. Hanrath), tel 1277

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 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 JO uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a|tijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Uw van binnen bandbediende rolluik of
zonwering zonder ombouwproblemen elek-
trisch maken?

Dit kan nu makkelijk door de rollotron.
Van eenvoudige druk op de knop, voor om-
hoog en omlaag (met automatische afslag), tot
volledig computergestuurde tijd - zonne en
schemer - besturing.
De rollotron is te zien en uit te proberen in onze
showroom.
Voor al uw binnen en buitenzonwering en
rolluiken naar

GISBERGEN
zonwering/woninginrichting

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - tel. 05753-1425

Als u vakmanschap - kwaliteit - service en prijs
belangrijk vindt.
(showroombezoek graag even op afspraak)

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag 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, tol.
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 AUTORIJLES

AADLOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

NONKEL NEY'S IN CAFÉ MEEZEN TE STEENDE-
REN
Op 16-jarige leeftijd zette ene René Michiels zijn eerste
stappen als vokal is t in een obscure garage in het
Noordkempische dorpje Minderhout.
Via een aantal gastvoorstellingcn met de bekende blues-
formatie The Crew, waarbij "Ney" constant Chuck Berrys
klassieker "Johnny B. Good" ten gehore bracht, plus een
aantal exploten in lokale kroegen en op dito festivals,
naderde hij een logisch wordend breekpunt: Het vormen
van een eigen groep. Die kwam erop l mei 1983 onderde
naam Nonkel Ney's Rhythm & Blues Band.
Na 2 jaren van uitproberen in het cafécircuit en na bijna
vanzelfsprekende bezettingswijzigingen ontstond in de
loop van 1985 zowat de huidige bezetting, met première op
een festival in het Waalse stadje Werpin. Sindsdien heeft de
groep zijn aktieradius uitgebreid tot een straal van 6(K) km
tussen het uiterste noorden van Nederland en het zuidelijk
België, waarbij gaandeweg een volwassen, stevig groeps-
geluid werd ontwikkeld.
De troef in handen is uiteraard de verschijning en podium-
act van de lijvige Nonkel Ney, nooit verlegen om een
stevige brok plezieren steeds in de onmiddellijke nabijheid
van meerdere Belgische pinten. Het repertoire van de groep
bestaat naast eigen nummers uit een stel covers van illustere
namen als The Coasters, J.J. Cale, Loudon Wainwright III .
...allen gebracht in de ondertussen "ruige" Nonkel Ney-
versies.
In November '88 werd in Roosendaal (NL) een single
opgenomen met het eigen nummer "High Blood Pressure".
In januari '90 verscheen de tweede single met op de A-kant
"Weckend Weekend" en op de B-kant de cover "Fine, Fine.
Fine" opgenomen met "The Smelling Horns". Deze blazers-
sectie begeleidt de groep soms op grotere podia.
Nonkel Ney's Rhythm & Blues Band maakt weinig kapso-
nes, in de eerste plaats moet heel 't circus swingen en in de
tweede plaats moet alles met de nodige schep zout gerela-
tiveerd worden. Een entertaining swinging sextet.
De bezetting is als volgt: Nonkel Ney, zang - Dix
Deruysscher, gitaar - Piet Loos, gitaar - Leo Trappeniers,
bas - Dirk van der Jonckheyd, fepen - Giel de Wijs, drums.
De Nonkel Ney's Band is zaterdagavond 27 maart te zien in
café Heezen, Marktplein 5 te Steenderen, aanvang 22.0()
uur.

TIENERTOER LANGER TE KOOP IN HET VOOR-
JAAR
Dit voorjaar kunnen jongeren van I april tot en met 9 mei
op Tienertoer. Vergeleken met voorgaande jaren is dit een
uitbreiding met drie weken. Hiermee speelt NS in op de
steeds grotere spreiding van de 'paas'vakantie.
Met Tienertoer kunnen jongeren gaan en staan waar zij
willen. Vier dagen kriskas met de trein door Nederland
binnen een periode van tien dagen. Bij Tienertoer krijgt
iedereen de Extra Pas. Deze pas geeft kortingen op ver-
scheidene attracties en consumpties, zoals op de entree van
Ponypark Slagharen en op de huur van een waterfiets op de
Amsterdamse grachten.
Jongeren tot 19 jaar kunnen voor ƒ 56,— profiteren van deze
kaart. En voor slechts ƒ 14,— extra is de Tienertoer Plus te
koop. Hiermee mag ook onbeperkt van de bus, tram en
metro gebruik worden gemaakt. Meer informatie over
Tienertoer is verkrijgbaar bij het NS-lokct.

GEEF MAX DE ZAK
Vanuit de begeleidingsgroep voor de kledinginzameling
t.b.v. de stichting "Geef Max de zak" zijn er signalen geuit,
dat de inzameling een beetje in het slop is geraakt.
De aktie, bij voortduring t.b.v. de Reuma-Stichting Neder-
land, behoeft weer nieuwe impulsen.
Gooi daarom ook nooit oude gebruikte kleding weg, want
misschien kunnen anderen het nog weer gebruiken.
In Hengelo Gld kan men het inleveren bij J. Tijdink,
Sarinkkamp 43 en in Vorden bij Voortman, De Boonk 23.

Hendriks
^^S^ "de Timmerije"
^ ̂ ^J ^^^^ Kruisbergseweg 10

^fc Hengelo Gld
• Tel. 05753-1448

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 tafel af m. 180x90 cm
2 tuinbanken 'Medarï 135 cm
2 stoelen

ƒ 1.455,00

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

ƒ 335,00

ƒ 590,00

ƒ 530,00

1 set Toba'
1 tafel af m. 90x90 cm
4 stoelen

ƒ 275,00
ƒ1.060,00
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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 10 - Periode van 9 t/m 15 maart 1993.

Afgelopen week aangiftes opgenomen van:
- een diefstal van een groene PTT brievenbus aan de

Banninkstraat.
- een insluiping in een woning aan de Julianalaan. Hierbij

wordt een klein geldbedrag vermist.
- twee aangiftes van winkeldiefstallen.
- vernieling van 20 groene coniferen.
Tevens werd er op de Kruisbergseweg op woensdag 10
maart een hond en in het weekend op de Ruurloseweg een
ree aangereden.
Op donderdag 11 maart vond er een grote aanrijding plaats
op de kruising Kruisbergseweg/Molenenk. Hierbij werden
drie auto's total loss gereden. Een voorgesorteerde auto
welke linksafwilde slaan de Molenenk op werd van achte-
ren aangereden door een auto welke over de voorsortcer-
vakken aan het inhalen was. De aangereden auto schoot
vervolgens op de rijbaan voor het tegemoet komende
verkeer en werd daar frontaal door een tegemoet komende
auto aangereden. Indien van deze aanrijding getuigen zijn
s.v.p. contact opnemen met de politie.
De laatste tijd worden de ouderen in onze samenleving
lastig gevallen door de jeugd. De jeugd treitert de/e mensen
en valt hun lastig. Een onderzoek hierna zal plaats vinden.
De daders van de vernielingen van o.a. de boompjes h i j iA-
motorrijder zijn gepakt en moeten de schade ƒ 2.200.—
terugbetalen.

CONCERT ZELHEMS MANNENKOOR
Op zondag 28 maart a.s. geeft het Chr. Mannenkoor /.e l hem
een concert in de Lambertikerk te Zelhem, aanvang 14.30
uur.
Onder leiding van dirigent Willem Jan van Asselt zal een
merendeels nieuw ingestudeerd repertoire ten gehore wor-
den gebracht. Op zich al zeer de moeite waard om te komen
luisteren.
Voor dit concert is de medewerking verkregen van het
vocaal ensemble "EX-ARTE" uit Enschede. Dit is een
kamerkoor, bestaande uit 20 enthousiaste zanglustige ex
conservatoriumstudenten. Bij de oprichting in 1983 door
Valentijn Smit behoorde ook Willem Jan van Asselt daar-
bij. Sinds 1986 is Frank Deiman dirigent van dit koor dat,
omdat alle leden muzikaal geschoold zijn, allerlei verschil-
lende muziekstijlen ten gehore brengt. Tot nu toe traden ze
hoofd/akelijk op in Overijssel en een enkele keer in Gel-
derland. Voor het mannenkoor in Zelhem trekken ze nu wat
verder van huis.
Een uitstekende gelegenheid om dit concert te bezoeken en
van schitterende zang te genieten. De toegang is voor
iedereen vrij.

HENGELO'S INTERKERKELIJK JONGEREN-
KOOR BEHOEFT VERSTERKING
Wat begonnen was als een jeugdkoor ter ondersteuning van
de jongerendiensten in de St. Willibrorduskerk, is dooreen
goede samenwerking uitgegroeid tot een interkerkelijk
jongerenkoor, dat afwisselend medewerking verleent aan
jongerendiensten in zowel de R.K. Kerk als de Ned. Herv.
Kerk te Hengelo Gld.
Al hoewel er een redelijke bezetting is, behoeft het koor
toch enige uitbreiding, zeker bij de sopraanstemmen. Zo-
wel meisjes als jongens variërend in leeftijd kunnen zich
aanmelden.
Wanneer men inlichtingen wil of men zich wil opgeven
voor het interkerkelijk jongerenkoor. dan moet men con-
tact opnemen met de dirigenteGerdaGossclink, tel. 05753-
1928.

HENGELOSE BRADERIE IN TWEE GEDEELTES
BEGINT GESTALTE TE KRIJGEN
Verenigingen kunnen nu ook gaan inschrijven.
Zoals in een eerder stadium al gemeld, gaat een werkgroep
van de HKM aan de slag om dit jaar tweemaal een Braderie
op te zetten.
De eerste is op zaterdag l mei. Op die dag vinden ook de
uitgestelde rondvluchten (najaar 1992) plaats. Mensen met
een geldige kaart kunnen dan een rondvlucht boven Hengelo
maken. De tweede Braderie-avond is op woensdag 4 au-
gustus in het vakantieseizoen.
Nadat de leden van de HKM de kans hebben gehad zich in
te schrijven, kunnen nu ook verenigingen uit de gemeente
gaan inschrijven en andere ondernemers, mits ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel.
Het inschrijfadres voor de Hengelose Braderie is voor
beide Braderie-dagen: Dhr. E. Beek, Spalstraat 28 te Hengelo
Gld. Telefonisch bereikbaar van woensdag t/m zaterdag
van 14.00 tot 21.00 uur. Opgave dient zo snel mogelijk te
gebeuren.
Inschrijvingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden
met opgave van aktiviteiten. De toelating tot de Braderie is
ter beoordeling van de commissie, welke het inschrijfgeld
heeft vastgesteld. - -


