
62e jaargang no 14 dinsdag 6 april 1993
DRUKKERIJ WOLTERB

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdag» in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), 8te«nder«n,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vicrakker
en omstreken

Kipfilet

500 gram 7.95
Malse
Varkensrollade

Bieflappen

500 gram 9.95

500 gram
met de hand geknoopt

Varkens
Filetrollade

8.95500 gram
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

Wij zijn wegens vakantie

gesloten van

13 t/m 17 april.
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

2.99

Voor Uw Paasbrunch hebben wij

ook dit jaar weer een ruim assorti-

ment Broodjes, gevuld en ongevuld,

verder diverse soorten Paasbrood,

met of zonder spijs.

Aanbieding deze week:

Chocolade Roombroodjes l • 50

Kwark Superpuntje l • 00

vrijdag en zaterdag:

Chocolade Advokaatrol 7.50
Maak van Uw Paasdagen echte

feestdagen met Brood en Banket

van Uw Windmolenbakker.

Wij wensen U prettige Paasdagen,

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Speciaal voor Pasen leuke
Paasboeketten.

Let op onze voordelige
Paasaanbiedingen.

Volop andijvie/sla/koolplanten

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Uitnodiging
Na een periode van verbouwen is onze winkel

(met ± 325 m2 fiets- en bromfietsplezier)
te bezichtigen en daarom houden wij

Open Huis
Hiervoor nodigen wij U uit op

maandag 12 april a.s., 2e Paasdag
tussen 10.00 en 18.00 uur

•N-*' /s-4m
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278 - Fax 05753-7254

Paasvoordeel bij
Bakkerij Jozef Schabbink

afdeling Brood:

PAASSTOL
(een ware delicatesse) l Wi

afdeling Banket:

PAAS-
SLAGROOMTAART

15.00slechts

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

EDAH
Iedereen

fijne Paasdagen
gewenst door ons

EDAH-team.

^J Slijterij "t̂

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND APRIL

1 Itr. Drie sterren jenever
1 Itr. Hoekje jenever
1 Itr. Bols jenever
1 Itr. Bols vieux
1 Itr. Florijn bessenjenever
1 Itr. Sonnema beerenburg
1 fles Teachers whisky
1 fles Berentzen appelkorn
1 fles La Chasse du Pape
1 fles Warninck advocaat
1 fles Hennessy Cognac V.S.

Bezorgen?
even 05753-1252 bellen

•̂  Woensdags gesloten

19.95
18.45
21.95
20.95
14.95
18.95
24.95
14.95
8.95
6.95

43.95

^

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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Voor de
Paasdagen bakken

wij weer van die oven-
heerlijke produkten zoals:

PAASBROOD
< gevuld met amandelspijs, noten

j en rozijnen 10.00

| Voor de ontbijttafel:
l BROODNESTEN + El

1 PAASHAASJES + El

PAASHAANTJES

PAASTAARTEN

van 17.50 voor 15.00
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100 jaar BK.
Dat levert u tijck

Gouden Voordeel op.
100 jaar BK. Dat levert u tijdelijk Gouden
) Voordeel op, variërend van fl. 5- tot maar
liefst fl. 25.- per pan! Haai nu het gratis

BK-jubileumboekje vol voordeelcoupons en met een uitge-
breid assortiment BK pannen en fluitketels.

Da's beter koken

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; zowel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-252-1

Z-E weg 6, Toldijk
A<m de wei; /utphcn - Doet i nc hem

Dinsdag na Pasen zijn onze

salons gesloten.

U3XXV9 3WdVM 3(] NVA - U3XXV8 3INdVM 30 NVA

jm±

SHE3
Holland Electro
6220
• Supersterke
1.000 Watt motor
• Grote 32 mm
zuigmond, zuigt

dus ook grote
proppen
• Stofzak met

afsluitklep
• Kleur: rood
• Type 6220
• Aktieprijs: ƒ 409,-

Inruil: ƒ 25-

«4,-

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

Wij berekenen geen voorrijkosten.

SATé SNITSELS

per stuk 2.00

LEVERKAAS

100 gram 1.45

GEBRADEN GEHAKT
100 fram 1.35

P.S. Bestel vroegtijdig uw

Paasrollade,
fondue- of gourmetschotel

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

] )E KAASPLANK

Vergeer Kaas

1 kg Jong S.5O

500 gram Halvette 20+

6•

200 gram Kernhern

met gratis bewaardoos

200gram Japanse mix 3.5O

echt ---- je proeft 't - echt . . . . je proeft 't
f {$
5 Deze week: 2

o. Grote + kleine Paasbroden
£ met zuiver amandelspijs o

•ol: Paastaartjes:
£ Advocaat-crème / Hazelnoot-slagroom
p

J Opgemaakte Paaseieren

* Wij wensen U fijne Paasdagen. 2
o.
£ henk ,. ,masselmk
d) h. addlnkstraat 3 • telefoon 1337 • steenderen
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Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

waar ouderwetse kwaliteit nog
werkelijkheid is.

ALLES V. EIGEN SLACHTINGEN

PAASAANBIEDING:
RundeKende of bief lappen
(puur mager) 500 gram V*VV

Heerlijke Rollade
9.95

4.75

! voor iedtere beurs 500 gram vanaf

l VROEGTIJDIG BESTELLEN

l Biefstuk v.d. haas
l 100 gram

l Voor een heerlijk Paasontbijt:
j volop keus van VLEESWAREN
[ uit eigen worstkeuken

s
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

KERKSTRAAT 6

BLAUWE DRUIVEN per kilo 5.98

CHAMPIGNONS '/* kilo 2.98

1 zak geschrapte WORTELTJES
0.98

Rauwkostreklame:
P AAS R AU WKOST 500 gram 3.98

VERDEELSCHOTEL
voor slechts 9.98

Kaasreklame:

MAASLANDER '/* kilo 7.98

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

KRUIDEN K W ARK 100 gram 2.50

KRUIDENBOTER 100 gram 1.98

Verder hebben we VERSE AARD-
BEIEN en volop VERSE
VOORJAARS GROENTEN

Wij wensen u een vrolijk Pasen

TOT ZIENS

Kom eens kijken in onze winkel
naar de geshowde fietsen en snorfietsen

met meer dan 100 stuks

van UNION - SPARTA (MET) -
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

^ZWEVERINKJ
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur

E.H.B.O. Ver. Hengelo Gld.
secr.: Het Karspel 27 - 7255 CR Hengelo Gld.

Op 10 april a.s. bestaat onze vereniging 40 jaar.

Dit jubileum willen we op feestelijke wijze ge-
denken.

Wij nodigen U, alsmede de donateurs, beleefd
uit voor de receptie op zaterdag 10 april a.s. van
14.30 tot 16.30 uur in zaal Michels, Spalstraat 45
te Hengelo Gld.

Het Bestuur

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

l.v.m. met Goede Vrijdag wordt de

koopavond verplaatst naar

donderdag 8 april.

Het Bestuur

EDAH
± 750 gram van 4.39 voor

TOCH
HOE STERK

HUISHOUDTRAP
*

Zeer solide, veilige huishoudtrap JMumes".
/\k ij jfc Tredevergrendeling d.m.v. stalen pennen.

x/\. $ / ü Onwrikbaar dankzij stalen frame.
L Vcx>rzien van antislipprofiel.

2 JAAR GARANTIE

GekJig van
' maandag 5 april

m t/m zaterdag 24 april '93

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

Wi] wensen iedereen
een vrolijk pasen

Hetty's Wol- en Antiekwinkel

VOOR:

Drogisterij
Stomerij (depot)
Schoenmaker!] (depot)
Kado-artikelen
Speelgoed
Postzegels
Wenskaarten
Knopen, band, kant, elastiek, ritsen enz.
Garen, katoen, wol enz.
IJsspecialiteiten, gebak
Alles voor poppen maken
Quiltpakketten, quiltgarens/stofjes
en nog veel meer

Wïchmondseweg 13, Baak
Telefoon 05754-1980

Café 't HOEKJE
Spalstraat 1 - 725 5 AA Hengelo Gld

1e Paasdag - Zondag 11 april
gaan we vieren met swingende Rockabilly muziek van de

RA CKETEERS
Vetkuiven, leren jacks en petticoats zorgen voor een swingende

avond. De afgelopen jaren is gebleken dat de Racketeers met
hun muziek elke zaal plat speelden.

Aanvang 22.00 uur.

GEMEENTE HENGELO
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:
18 t/m 24 april - Fonds Kinderhulp
25 april t/m 1 mei - Hartstichting.

HINDERWET

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
sectie VROM, ter inzage op werkdagen
van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,
toestel 26.

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 8 april 1993 komt de
Monumentencommissie in vergadering
bijeen in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om
13.30 uur.

| WONINGWET |
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
29 maart 1993 tot 5 april 1993 een aan-
vraag ingevolge de Woningwet is ingeko-
men van:
Exploitatie mij. Hengelo Gld. B.V., voor
de verbouw van het pand, gelegen aan
Kastanjelaan 11 te Hengelo.

Hengelo, 6 april 1993.

BEKENDMAKING
BOUWPLAN

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hengelo maken bekend dat zij
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
van de belemmerende bepalingen van
het bestemmingsplan Buitengebied 1984
teneinde medewerking te kunnen verle-
nen aan het bouwplan van:
A.J.H. Keuben, Wolsinkweg 2ate Keijen-
borg tot uitbreiding van de woning met
50% van het vloeroppervlak alsmede het
oprichten van een garage van 30 m2.
De eigenaren en/of gebruikers van de
aangrenzende gronden worden gedu-
rende 14 dagen in de gelegenheid ge-
steld hun bezwaren schriftelijk in te die-
nen bij burgemeester en wethouders,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
De aanvraag om vergunning ligt in ver-
band daarmee met ingang van 8 april
1993 ter gemeente-secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) ter inzage.

Hengelo, 6 april 1993.
Burgemeester en wethouders voor-
noemd.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:
de heer J. Halfman, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een boomkwekerij en hoveniersbedrijf, gelegen aan Rondweg
2a te Hengelo;
N.V. Waterleiding nij. Oostelijk Gelderland, voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een
drinkwaterpompstation, gelegen aan Kloosterweg 7 te Hengelo;
positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 7 april 1993 tot 21 april 1993. Na deze datum, tot het einde van
de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
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,
dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende
te voorkomen of te beperken, op 30 maart 1993 onder voorschriften een vergunning is
verleend aan:
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, gelegen aan Vierblokkenweg 2 te Hengelo Gld.
De beschikking ligt ter inzage van 7 april 1993 tot 7 mei 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 7 mei 1993 worden ingediend 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, 6 april 1593.

| PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 24 t/m 30 maart 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,
aan: ten behoeve van:
M. Scheffer, Varsselseweg 58,
Hengelo Gld

H. Eggink, Varsselseweg 51 a,
Hengelo Gld

J.B.H. Buunk, Mokkinkdijk 1,
Hengelo Gld

D.Z. v.d. Vegte, Roessinkweg 2b,
Hengelo Gld

Bestuur Rabobank Hengelo-Keijenborg,
Raadhuisstraat 21, Hengelo Gld

G.l. Hulshoff, Ruurloseweg 13,
Hengelo Gld

het vernieuwen en uitbreiden van een
schuur

het plaatsen van een dakkapel

het oprichten van een berging ter vervan-
ging van een bestaande schuur

het oprichten van een berging

de verbouw van het bankgebouw aan de
St. Janstraat 44

het uitbreiden van de woning

A.B.A. Goossens, 3teenderenseweg 11,
Hengelo Gld

het verbouwen van het pand Steen-
derenseweg 11-11 a

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscoll 3ge dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

De raadscommissie Milieu houdt op dinsdag 13 april 1993 een openbare vergadering
in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 15.30 uur.
Vanaf 15.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegen-
heid gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te
maken dient daar van te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is
beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Aantekeningen van de vergadering van 9 februari 1993.
3. Aanpassen subsidieregeling oud papier.
4. Mededelingen:

- Code Verspreiding Ongeadresseerd reclamedrukwerk.
- In werking treden Wet Milieubeheer per 1 maart 1993.
- Plan voor ondersteunings- en uitvoeringsstructuur natuur- en milieueducatie.
- Legalisatiebeleid agrarische bedrijven en "Interimwet ammoniak en veehouderij".
- Jaarverslag 1992, uitvoering NMP- en BUGM-taken.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

De landelijk geldende, brievenbus-
stickers tegen reclamedrukwerk zijn ook
in Hengelo 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 in het gemeentehuis.
Let op
De PTT houdt zich niet aan de afspraken
van deze stickerregeling. Bij brievenbus-
sen met een sticker doet zijn geen
ongeadresseerd drukwerk in de bus, dus
geen reclame, maar ook geen huis-aan-
huis bladen. Omdat de huis-aan-huis bla-
den "de Reclame" en Contact" in de ge-
meente Hengelo door de PTT verspreid
worden ontvangen mensen die e.
JA sticker (geen ongeadresseerd ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis bladen) hebben opgeplakt deze huis-aan-huis bladen niet.
Landelijk is er overleg gaande over deze probleemsituatie. Aan nieuwe ontwikkelingen zal in deze rubriek aandacht worden gegeven.



Voor slechts f 98,= oogt u zonnig...in uw eigen sterkte!

Uw Vakman-Opticien heeft de zomer in 't hoofd!
Een modieuze zonnebril in uw eigen sterkte*.
Voorzien van échte Essilor-glazen en nu héél voordelig!
Zo kunt u de zon tegemoet met een zonnebril die
voorzien is van pure kwaliteitsglazen. Praktisch

onbreekbaar en vederlicht.
DUS meteen gaan passen! Er is keuze
uit een collectie modieuze monturen.

• Unifocus glazen -t-/- A 00 Cylinder +'- 2 00 Afwijkende sterktes met bijbetaling

Uw Vakman-Opticien heeft hart voor ogen.
J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

BESCHERMINGSFACTOR

TOKION Onderhoudsverf High Solid
biedt een maximale DRIEDUBBELE
BESCHERMINGSFACTOR!
TOKION Onderhoudsverf High Solid
beschermt HOUT, MILIEU én PORTE-
MONNEE!

TOKION Onderhoudsverf High Solid is
een duurzame verf van schilders-
kwaliteit. Dat betekent minder lagen,
minder onderhoudsbeurten. Maar ook
dat TOKION Onderhoudsverf High
Solid beter beschermt tegen regen,
wind en zon.
TOKION Onderhoudsverf High Solid is
de verf met de hoogste beschermings-
factor voor hout.

Minder lagen en minder onderhouds-
beurten zorgt voor minder uitstoot van
schadelijke stoffen voor het milieu.
TOKION Onderhoudsverf High Solid is
de verf met de hoogste beschermings-
factor voor het milieu.

Maar minder lagen en minder onder-
houdsbeurten spaart ook geld uit!
Daarom is TOKION Onderhoudsverf
High Solid ook nog eens de verf met
de hoogste beschermingsfactor voor
de portemonnee.

TOKION Onderhoudsverf High Solid
door maximale beschermingsfactor
glansrijk de beste.

Schildersbedrijf Regelink
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - tel. 05753-1655

PLANT NU HET NOG KAN
VRUCHTBOMEN hoogstam - half stam - struik

appel . peer - pruim - kers - perzik enz.

BOSPLANTSOEN

eiken - elzen - Gelderse roos - meidoorn - veldesdoorn

enz.

ROZEN diverse kleuren

HAAGCONIFEREN div. soorten en maten

Bij afname van 10 stuks en meer 20% korting

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rond weg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

OP HET GOEDE SPOOR

Na veel landelijke reacties op het boek, nu ook veel aan-

dacht in de streek voor het standaardwerk over koetsen

en dergelijke:

RIJTUIGEN OP HET SPOOR
De prijs bedraagt f 85.—, excl. verzendkosten

Dit boek is lange tijd uitverkocht geweest en nu gelukkig

weer op de markt.

IN HET CENTRUM VAN

HENGELO GLD

EN DE GELDERSE ACHTERHOEK

WOLTERS BOEKHANDEL - Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - 05753-1253

Ook aanwezig op de paardesport- en rijtuigenbeurs op 2e Paasdag in

manege „de Gompert" te Hengelo Gld, van 10.00-18.00 uur.

TE KOOP:
Peugeot 205 junior, wit (3 drs) 4-1987
Peugeot 205 GLD, blauw (5 drs) 7-1988
Peugeot 205 XL, rood (3 drs) 4-1989
Peugeot 205 XE accent, rood (3 drs) 1-1992
Peugeot 205 GR, zilvergrijs (5 drs) 1-1992

Peugeot 309 XR 1.6 LPG, blauw/met. (3 drs) 6-1987
Peugeot 309 XLD 1.9, wit (3 drs) 4-1988
Peugeot 309 GE score, antr.grijs (5 drs) 4-1988
Peugeot 309 XL magnum, antr.grijs (3 drs) 1-1989
Peugeot 309 XL comfort, rood (3 drs) 4-1990

Peugeot 405 GL 1.6, rood 1 -1989
Peugeot 405 GR 1.9, antr grijs 1-1989
Peugeot 405 GRD 1.9, wit 3-1989
Peugeot 405 GR11.6, blauw/met. 1 -1990

Peugeot 605 SV 3.0, antr.grijs 4-1990
Peugeot 605 SLI 2.0, rood 5-1991

AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14, Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

PEUGEOT
Plakhorstweg 8, Doetinchem

Tel. 08340-32851

ZIN IN
ZON

Zon zonder meer doet de ogen geen goed.
Een zonnebril is onontbeerlijk

net als een deskundig keuze-advies.
Kies een zonnebril

bij uw opticien tdie heeft er verstand van.

Met een ,,Ray Ban" of
zo'n geweldige „Serengeti."

bent U alle 4 jaargetijden

goed gezonnebrild!

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

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

's maandags gesloten

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderde! ?n

Heen U een feestje te vieren?

Vraag inlichtingen of
bel 05753-1209

„'t Averenck"
Spalstraat 45 - Hengelo Gld

I ^^^^fr ""V

y — RESTAURANT. -̂-

P. frijnt --j
fc - tJ
KWALITEIT EN

KWANTITEIT
voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem- Ruurlo

Varsselsestraat 1 1

Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpaliènten,
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijnSOTO- 614914

—

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop pootaardappelen
Loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg l, Keijenborg
Tel. 05753-1585

Te koop pootaardappelen.
Loonbedrijf Niessink, Wee-
ninkweg l, Keijenborg, tel
05753-1585.

Te koop Zündapp GTS 50,
bouwjaar 1988 + verzekering
tot 30-04-1993. Vraagprijs
ƒ 650,--. Tel. 05753-1654.

Gezocht woonruimte met
eigen keuken, toilet en douche
in Herigelo Gld of omgeving.
Tel. 05753-1747.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS- VERF -BEHANG

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

ons zoontje en broertje

STEFAN

Diny, Henk,
Marti j n en Richard Remmelink

l april 1993.

Memelinkdijk 8a,

7255 L J Hengelo Gld.

Disco-Danclng

•DePaerdestaU
Zelhem

3 dolle Paasdagen
in DISCO „de Paerdestal"

Zaterdag 10 april

OMEGA SHOWBAND

Zondag Ie Paasdag

INFINITY

Maandag 2e Paasdag

DISCO
Tevens Ie en 2e Paasdag
'S MIDDAGS GEOPEND

Zaterdag 17 april a.s.

SHE SHE
sexy dochters van Gert en Hermien

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

BODE KRUIS • HENGELO CLP

BLOEDPLASMA-AMKD
dinsdag 20 april 1993

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!

V.O.F. BOUWBEDRIJF

A. en G. GERRITSEN
Roosweg 6 . Zelhem - Tel. 08342-3202
Hengelo Gld - Tel. 05753-1004

GEVRAAGD:

all-round metselaar
voor werkzaamheden in de vrije sector

RECLAME
OP HELICOPTERS
Tijdens de helicoptervluchten boven Hengelo

op l mei a.s. (start 10.00 uur op „de Hietmaat")

is er nog voor 2 bedrijven de mogelijkheid

RECLAME te plaatsen op de helicopters.

Gaarne spoedig bellen nr. 1924.

Zie ook de publikatie elders in dit blad.



POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 12 - Periode van 23 t/m 29 maart 1993.
Op woensdag 24 maart vond er een aanrijding plaats op de
parkeerplaats aan de Zuivelweg bij de Vezo.
Op donderdag 25 maart reden er twee auto's tegen elkaar op
het "Arendsenplein".
In de nacht van zaterdag op zondag is een personenauto
welke geparkeerd stond op de parkeerplaats aan de
Sarinkkamp bekrast.
Op maandag 29 maart een aangifte opgenomen van een
doorrijden na een aanrijding bij de Vezo alhier.
Op vallend is dat alle aanrijdingen welke afgelopen week
hebben plaatsgevonden zijn veroorzaakt door achteruit
rijdende auto's.
Aangifte opgenomen van een op zaterdagavond vernielde
buitcnspiegel van een geparkeerde personenauto in de
Meidoornstraat.
Deze periode 5 maal bemiddeld bij maatschappelijke c.q.
sociale problemen.

Jaap Henk Holland

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD
Woensdag 7 april wordt er vanaf 19.00 tot 20.30 uur in "De
Bleijke", weer volop geschreven naar die landen waar
mensenrechten niet schijnen te gelden.
Help ons schrijven zodat mensen, elders ook kunnen leven
naar hun eigen overtuiging.
Voor de brieven, schrijfmaterialen en koffie wordt ge-
zorgd.

RODE KRUIS BLOEDPLASMA-AVOND
Het Rode Kruis in Hengelo Gld organiseert op dins-
dag 2Ü april a.s. een aonor bioeaafname-avond en
wij nodigen aüe gezonde inwoners van 18 t.e.m. 70
jaar uu, zich hiervoor op te geven,

immers, u hebt b a b liter gezond bloed en als u daar
van een naive liter afs:aai, merkt u daar zelf niets
van, terwijl daarmet e zieke of gewonde kan wor-
aen gerVd.

U weet misschien niet dat er dagelijks duizenden
Lranstusies gegeven woraen met bloed en uit bloed
oereiate prouuKien, zowel ter behandeling als ter
voorkoming van ziekten, bij operaties etc.

tleip; u dus het Rode Kruis helpen en kom op 20
april of nog beter, meldt u van tevoren aan, waarna
u een oprot-p ontvangt, zodat u niet lang hoeft te
wachten.

UW BLOED IS BROODNODIG

THE RED HOI ROCKABILLY RACKETEERS

Vetkuiven, leren jacks, een swingende contrabas,
hete giiaarslicks, stevig drumwerk en een goed ver>
zorgde zang zijn samen met een overdosis enthou^-
siasme waar de Racketeers voor staan.

Naast de klassiek rockabilly van o.a. Gene Vincent,
Johnny Burnette en Elvis Presley worden nummers
gespeeld van recentere datum van ondermeer Tom
Waiis, Credence Claerwater Revival en zelfs AC-DC

Alle nummers zijn voorzien van de enige echte, on-
weerstaanbare rockabillybeat.

Sinds de oprichting in 1990 hebben de Racketeers
optredens gedaan in het gehele land, ondermeer op
irote rockabilly festivals, zoals het Boothill-festivai
in Eindhoven.

In augustus 1992 speelden de Racketeers voor het
eerst in Londen. Er werd opgetreden in gterenomeer-
de rockabilly- en rock en rollclubs. Londen is en
was vanaf de jaren 60 de hoofstad van de rocka-
billy. Het op het gebied van de rockabilly zeter ver-
wende Londense publiek reageerde bijzonder enthoi>-
siast. Naar aanleiding van d'eze optredens werden de
Racketeers door een Londense promotor gevraagd
om in november 1992 terug te komen naar Londen
om het voorprogramma te doen van de Amerikaanse
rockabilly-legende Sonny Burgess.

Uit het bovenstaande blijkt dat niemand spijt zal
krijgen van een onvervalst avondje uit met de
rockabilly muziek uit de jaren 60.

Dit alles is gratis mee te maken op 11 april Ie Paas-
dag om 22.00 uur in café 't Hoekje, Spalstraat l
te Hengelo Gld.

MINDER VET ETEN: LEKKER, GEMAKKELIJK
EN NIET DUUR.
Op de dinsdagavonden 20 en 27 april 1993 organi-
seert het Kruiswerk Oost Gelderland de cursus „Je
voelt je lekkerder met minder vet". Deze cursus
wordt gehouden in het wijkgebouw, Pr. Irenestr. 9a
te Zelhem van 19.30 tot 21.00 uur.

Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via 06-8806.

De totale kosten voor beide avonden bedragen
f 15,— per persoon voor leden en ƒ 17,50 per persoon
voor niet-leden van de kruisvereniging.

We moeten minder vet eten, dat weten we inmiddels
allemaal. Alleen levert dat in de praktijk nog steeds
probemen op. De gedachte leeft dat aan minder
vette maaltijden minder smaak zit, dat ze moeilijker
te bereiden zijn en meer geld kosten. Het tegendeel
is waar; met een paar simpele aanpassingen in de
dagelijkse voeding wordt het eten al snel minder vet

De cursus „Je voelt je lekkerder met minder vet"
wordt gegeven door een diëtist van het Kruiswerk.

Tijdens de cursus worden de deelnemers aangespoord
het onderwerp „vet" actief onder de loep te nemen.

Via een spel, een quiz en voorlichtingsmateriaal
worden verschillende thema's behandeld.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: praktische
informatie over keuze van levensmiddelen, koken
met minder vet en etiketten lezen.

ÏLEDING INZAMELINGSAKTIE
Hebt u kleding voor kinderen en volwassenen,
schoenen, laarzen, lakens, slopen, dekens, zelfs lom-
pen. Wij zamelen het in. Wel graag schoon.

Alles wordt bij ons opgehaald door „Zending zonder
grenzen" uit Almere, tel. 036-5363615.

De nood is op plaatsen waar de goederen worden
getransporteerd, ontstellend groot

Grote trucks brengen het naar Bosnië, Albanië,
Roemenië enz.

Zelfs naar dorpen waar geen wegen zijn. Op die
plaatsen zijn mensen aangesteld voor een eerlij kfe
verdeling. Helpt u mee?

De goederen kunnen worden gebracht bij G. J. Geur-
kink, Dorpsstraat 91 in Halle, tel. 08343-1214.

DAMMEN
Jeugd: A. Kuypers-A. Meulenbrugge 0-2, S. Hoe-
bink-B. Kiers 2-0, M. Derksen-E.de Greef 1-1,
A. Meulenbrugge-S. Vreeman 2-0, G. Menkveld-
R. Evers 0-2, R. Evers-B. Kiers 2-0, E. de Greef-
G.'Menkveld 2-0, G. Bouman-E. Hoebink 0-2, G.
Menkveld-I. Vreeman 0-2,.

Stand: l E. Hoebink 34 pt, 2 M. Derksen 32 pt,
3 A. Meulenbrugge 23 pt, 4 S. Hoebink 23 pt.

Evenals voorgaande jaren worden er 2 avonden ge-
speeld met huisdammers. Heilaas waren er niet al te
veel huisdammers (11), maar werden er mooie, spor-
tieve wedstrijden gespeeld.

Stand groep A l J. Vos-A. Koek 6-10, 2 J. Heijink-
B. Momberg 6-8.

Groep B: l L. Koldenhof-Gerritsen 6-10, 2 J. Wen-
tink-Boerkamp 6-6, 3 T. v.d. Hul-A. Groot Korme-
ILnk 6-4.

In de finalegroep A werd deze week l partij gespeeld
tussen H. Vos en D. Walgemoet. Door de winst van
H. Vos zal hij nu op 8 april tegen zijn broer spelen
om het kampioenschap van Hengelo Gld.

LOTERIJ PAARDENMONUMENT

De onlangs gestarte aktie Loten voor een monument
van* een Paard onder de leden van Industrïekring
Hengelo Gld, hebben reeds de eferste reacties op-
geleverd.

De eerste dag na de start kwam al van een onder-
nemer dte volgende opmerking: Als Hengelose onder
neming steunen wij van harte jullie initiatief en
nemen een boekje van 25 loten. Verder wensen wij
u veel succes met deze sympathiekte aktie.

Zo'n reactie samengevoegd met andere toezeggingen
doet ons beseffen dat wij ondanks een enkele nega-
tieve uitlating, op de goede weg zijn.

Van de volgende o-ndernem'ers zijn inmiddels giften
binnengekomen: garage Herwers, garage Ridderhof,
Hengelose Cement Industrie, istallatiebedrijf Ordel-
man en Dijkman, makelaarskantoor Gerrits-Lammers
taxibedrijf Lammers, drukkerij Wolters, Hamove.

Over 2 weken hopen wij namen te publiceren van
de dan weer detelnemende ondernemers, verenigingen
of wederverkopers.

Inmiddels hebben al diverse verenigingen boekjes
met loten afgenomen, om daarmee ook hun eigen
kas wat aan te vullen. Van elk lot mogen ze zelf
een gedeelte houden.

Mocht u denken wij willen ook mee doen, stort dan
een bedrag van f 125.— voor een boekje van 25 loten
of voor losse loten f 5.— per stuk, op bankrektening
3274.10.566 onder vermelding van Paard. Wij bezor-
gen u dan de loten thuis.

Voorts zoeken wij nog enkele personen die ons willen
helpen de loten bij de mensen thuis aan de man te
brengen. Gaarne bellen naar 1924 of 1253.

Voor de helicoptervluchten van zaterdag l mei a.s.
is er voor 2 bedrijven de mogelijkheid reklame te
maken op de helicopters. Inlichtingen tel. 1924.

STICHTING HULPDIENST HENGELO EN
KEIJENBORG
De vrijwilligers deden weer veel goed werk, dit
blijkt uit het jaarverslag van de hulpdienst.
De vrijwilligers hebben zich op tal van plaatsen in-
gezet, zoals: auto vervoer naar de verzorgingscentra
„De Bleijke" en „Maria Postel", vervoer naar het
ziekenhuis voor een bezoek aan de specialist of voor
het bezoekuur, boodschappen doen, boeken ruilen,
opp\ssen, haarverzorging, wandelen, koffie schenken
in de verzorgingscentra, het geven van hulp tijdens
de dagverzorging en het vervoer daar naar toe.
In Hengelo en Keijenborg waren 20 alarmerings toe-
stellen in gebruik. Deze zijn na uitvoerig overleg
per 15 december overgegaan naar het kruiswerk
Oost Gelderland.
fafeltje-dek-je kende eveneens dit jaar weer een
explosieve groeL Er werden 3385 maaltijden meer
uitgereikt dan in 1991.
In totaal werden er 11646 maaltijden aan huis be-
zorgd door de vrijwilligers. Hiervoor werd een af-
stand van 15.257 km afgelegd.
Door de gemeente Hengelo Gld werd f 2.— subsidie
per maaltijd verstrekt
De maaltijden worden bereid de verzorgingscentra
de Bleijke en Maria Postel.
Op 7 december, de internationale dag van de vrij-
willger, werd edere vrijwilliger met een bloemetje
verrast als dank voor hun belangeloze inzet.

Help elkaar in nood, bij de hulpdienst bent u als
vrijwilliger van harte welkom.
Vele handen maken immers licht werk.

GEZELLIGE MIDDAG VOOR OUDEREN UW
Op de ouderenmiddag van UW op woensdag 31
maart kwam mevr. J. Hendriksen uit Drempt een
oud-Hengelose, voordragen uit eigen werk.

Zij begon met enkele gedichten in ernst, o.a. ovei
de natuur, kinderen, herinnering, waar ze op dé"
nationale dialectendag een prijs mee heeft gewonnen

Vervolgd werd met gedichten over verkeer, oorlogs
geweld, kiezen en tot slot in verband met Pasen een
gedicht over Palmzondag en Pasen.

Na de pauze op verzoek „het Mölleken" met de wind
die aanzwelt of weer afneemt. Verder nog verhalen
sommige waar gebeurd, zoals „Vastenavond". Mevr.
Hendriksen besloot met „Levensvragen" over de
rode kool.

Het gedeelte na de pauze werd verzorgd door dhr.
Kreunen met dia's over „oud Hengelo", omstreeks
1900. De dia's waren gemaakt vanaf oude ansichten'
en toonden de bezoekers prachtige beelden over hoe
het vroeger was.

Vele herinneringen kwamen boven. Dhr. Kreunen
vertelde hierbij leuke anecdotes, vaak aangevuld
met opmerkingen vanuit de zaaL

Herinneringen aan de Sikkestraat, tramgezichten, de
eerste auto in Hengelo en de oude panden van de
middenstand.

Niet meer te vergelijken met hte moderne winkeb-
bestand in 1993.

Tot slot sprak de voorzitster mevr. van Dijke een
dankwoord uit aan de medewerkers van deze ge-
slaagde middag.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Gevraagd hulp Ln de huish.
bij gezin met 2 jonge
kinderen, 4 tot max. 8 uur
per week, in overleg
Brieven onder no. 14W,
bureau de Reclame

Volop
Vijverplanten

Zuurstofplanten
± 60 soorten

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Biljartver. K.O.T.
ORGANISEERT

Ie Paasdag

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmon't T*!. 05754-1285

Een gezellig Paasontbijt?
Keuze uit heel veel soor-
ten broodjes.
Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474
De zaak voor broodjes
met smaak!

Hobbycomputer club

_,RETÜRH'
houdt haar 3e clubdag op
zaterdag 10 april a.s. van

10.00-16.00 uur aan de
Bremweg 2 te Hengelo Gld
Neem uw computer mee.

Entree f 5.—
Voor informatie en reser-

veren, tel. 05753-1983

Voorgebakken croissants,
stokbrood, broodjes, wit
en bruin nu met 10%
Paasvoordeel.
Bakkerij Kreunen
Ook voorgebakken
de lekkerste

Gevraagd lieve oppas voor
2 kinderen, een van 4 jaar
en een van l jaar. Voor
overdag uren in overleg.
Brieven onder no. 14,
bureau de Reclame.

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
*r 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
«3* circulaires, folders, prijslijsten
*& enveloppen, briefkaarten, sets
«*" kettingformulieren enz. enz.

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

"Ik wil er best eens
over praten

maar me t wie r

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

NIJMEGEN 080 - 23 QQ SQ

tKMMT _
JUXQHKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VIRKLAARD?

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben ie
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 in
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.

Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27.50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

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

ündffljto Vrenigmjj IQ! Benood van de Waddenzee



Voorjaar '93 Voorjaar '93

Deze week bij aankoop van 'n
LevVs of Edwin Spijkerbroek

ƒ 10,- korting

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten, rest van de week geopend

Vlees op z'n Paasbest
Snitzeis 100 gram 1.60
Gebr. Runderrollade 100 gram 3.00
Slagersham 100 gram 1.60
Bestel vroeatiidia uw Paasrollade.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

EDAH
Vergeer Kaas snijvers

Jong Belegen Kaas
1 kilo van 11.98 voor

Brie van de Mat
100 gram van 1.99 voor

GRANDIOZE

HOW
DEMONSTRATI
9-1O-12 APRIL

7 jaar gratis maaien
"7-vette-jaren-actie"

uitgebreid programma
diverse aanbiedingen

Met aandrijving,
aanzetvezels en bezems

VOOR NIEUW EN GEBRUIKT!

JÜÜJË:
Branderhorstweg 5- KEIJENBORG

gem. Hengelo Gld. - Tel. 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar!

Land-en
tuinbouwmechanisatie
Reparatie en slijpinrichting

6000 m2 proefterrein
3000 m2 parkeerterrein
Altijd 15div. demonstratiemachines beschikbaar.

Zomerverzilvering 1993
Gelegenheid tot inlevering van vakantie- en

chequebonnen van de landbouw op

dinsdag 13 april 1993
's avonds van 19.30-22.00 uur bij H. Bruil,

Schoolstraat 3a, Hengelo Gld.

Het bestuur
Ind. en Voedingsbond CNV

Vrolijk Pasen!
Met feestelijke broodjes en

traditioneel Paasbrood.

••*•£.

Voor Paasontbijt, -lunch
of -brunch.

Verdere Paasaanbiedingen:

* PaaSSChnit reclame 9.95

* Paas petit fours 1.35
* Paasvlaai vanaf 5.95

En nog heel veel meer Brood
en Banket op z'n Paasbest

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

De zaak voor een Pasen met smaak.

METBKOPWME!

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
STEENDEREN

In de periode van 15 april 1993
t/m 14 mei 1993 worden de
meterstanden opgenomen.
De opname vindt gespreid plaats
gedurende een periode van
ongeveer vier weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen.
In ieder geval op werkdagen of
op een zaterdag tussen 8 uur
's morgens en 8 uur 's avonds.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter goed
bereikbaar is.
Mochten wij u niet thuis treffen,
dan doen wij een kaartje bij u
in de brievenbus, waarop wij
aangeven wanneer wij u weer
zullen bezoeken.
Wanneer u bij het 2e bezoek
wederom niet thuis bent zullen
wij uw verbruik schatten.
Wij zullen dan tevens een kaart
achterlaten met de geschatte
stand. Wanneer de door ons
gemaakte schatting te veel
afwijkt van de werkelijke stand,
dan kunt u deze werkelijke stand
noteren op deze kaart en zonder
postzegel aan ons terug zenden.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland

Rayon: Zutphen
Telefoon:
05750-24555

Bereikbaar van
8.00 - 17.00 uur.
Voor ernstige
klachten en
storingen dag en
nacht bereikbaar.

op 2e Paasdag van 11.00-17.00 uur in de Spannevogel

Tevens kunt U dan onze schitterende vernieuwde
SLAAPSTUDIO bezichtigen

Wij geven altijd 10% korting op meubelen, echter tijdens

deze show krijgt U 10% EXTRA KORTING-

Ook wordt er tijdens deze show onder alle bezoekers een

dekbed ter waarde van ƒ 599,- verloot.

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar
u zich direkt thuis voelt en waar de nazorg
en service onze naam groot maakt.

P.s. De koffie staat klaar!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

KLEINE PRIJSJES
BIJ

TACX SCHOENMODE
Jeugdige Mollière „Import"
cognac wild leder met rubberzooi, maten 36-41 ƒ 29,-
Modieuse Sandalet „Import"
cognac en bruin leder, lage sleehak, maten 36-42 ƒ 35,-
Modieuse Damesinstap „Import"
cognac multi gevlochten leder, 25 mm hak, maten 36-41 ƒ 65,-
Modieuse Damespump „Import"
licht beige nubuck leder met 45 mm hak, maten 37-41 ƒ 99,»
Jeugd Mollière „Patrick style"
fuxia multi leder met nubuck, maten 28-35 ƒ 55,--
Jeugd Instap „Patrick style"
zwart lak multi met rits, maten 29-35 ƒ 55,»
Heren instappers „Import"
zwart leder met nylon zool, maten 40-46 ƒ 35,-
Heren Mollière „Colly"
bruin juchtleder met voetbed, maten 40-47 ƒ 139,-

Deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 april 1993.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar
willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1992-1993) of het komende
schooljaar (augustus 1993-juli 1994) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
worden aangemeld.
Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leerplichtige
leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.
Aanmelding graag vóór 24 APRIL 1993 bij één van de volgende basisscho-
len:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel. 05753-2171

Directeur: H. W. Vrielink

U kunt uw kind dagelijks aanmelden bij dhr. H. W. Vrielink.

R. K. BASISSCHOOL

"St. fyernardus"
St. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1820

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
dhr. P. Gerritsen, adj. dir.

St. Michielstraat 6 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1715

Directeur: H. W. A. Roes

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij
mevr. R. Menting, adj. directrice.r.k. bo/i//chool

Ds. J. L. Piersonschool
SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld.
Tel. 05753-1528

Directeur: J. Rhebergen

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de
directie.

RQZENGAARDS
• = 55 wEIDEsr^sEG^lssCHOOL

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld.

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.), Rozenstraat
14-tel. 05753-1510

Chr. basisschool Varssel
Zelledijk 22-24 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-7396

Directeur: G. H. Starink

Aanmelding dagelijks aan de school.

Wij verzorgen in diverse
mogelijkheden Uw

bruiloften en partijen
van 25 t/m 300 pers.

o.a.:
Diners
Koffietafels
Warm en Koude Buffetten
Barbecue

Ook voor
Oud Hollandse Spelen

Herman - Ria Winkelman

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

St. Jonstroo» 3, Keywburg, T«l«foon 05753-1267

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering bij
de Rabobank. )e krijgt het nieuwe plaatje

direkt mee. Klaar terwijl je wacht, gewoon een
kwestie van even binnenlopen.

Rabobank Hengelo-Keijenborg
Tel. 05753-2022

Rabobank

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.

EDAH
Edah's daverende

spaarspektakel nu de
mogelijkheid tot het

sparen van een

Braun Haarföhn.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Kerk- en andere diensten
PASEN 1993

Remigiuskerk
Donderdag 8 april - Witte Donderdag -1930 uur ds. A. B. Elhert

H e il i u Avondmaal

Vrijdag 9 april - Goede vrijdag - 1930 uur ds. P. F. de Vries

Zaterdag 10 april - Stille Zaterdag - 21.00 uur ds. A. B. Elhert l

ds. P. F. de Vries

Zondag H april - Ie Paasdag - 10.00 uur ds. P. F. de Vries

Gezinsdienst

Maandag 12 april - 2e Paasdag - 10.00 uur ds. A. B. Elbert

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
Vrijdag 9 april - Goede Vrijdag -10.00 uur ds. H. Alting (H.A.)

Goede Herder Kapel
Vrijdag 9 april - Goede Vrijdag - 10.15 uur ds. C. van Dorp

Heilig Avondmaal

Zondag II april - Ie Paasdag - 10.15 uur ds. A. B. Elhert

R.K. Kerk Hengelo Gld
Witte Donderdag. 8 april 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v.

het gemengd kooi

Goede Vrijdag. 9 april 15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Goede Vrijdag viering met :ang van het gemengd koor

Paaszaterdag. K) april 22.00 uur Jongerenviering. Paaswake

m.m.v. hetjongerenkoor

Ie Paasdag, II april 11.00 uur Hoogmis met :ang van het

gemengd koor

2ePaasdag, 12 april 10.00uur Woorden Communieviering, met

zang van het gemengd koor

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 l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voorspocc'-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur, U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

9 -13 APRIL (Pasen)
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.

PASEN
Wij hebben leuke aanbiedingen:

14 krt gouden slavenbanden vanaf ƒ 179,-

14 krt gouden oorringen vanaf ƒ 21 ,--

14 krt gouden oorbolknopjes vanaf ƒ 24,-

zilveren oorstekers vanaf ƒ 6,--

18 krt vergulde sieraden o.a. armbanden en
colliers, met 10 jaar garantie.

Moderne Vogue horloges vanaf ƒ 79,--

en nog veel meer uit onze grote kollektie

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud& zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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 weckend.

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.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur gezins-/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Regio-kantoren:
- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345:
- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659
iie/ins-/bejaardenverz.: tel. 05753-2345;

-Zelhem, Stationsplein 12. tel. 08342-2151.
Spreekuur alpha-hulpverlening:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur, hoofdkantoor Zutphen, Hoge-
straatje 3, tel. 05750-43800

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


