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DRUKKERIJ WOLTER8

Regellnkstraat 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-Vierakker

en omstreken

Magere Runder
Riblappen Verse Worst

19 QC c
l£iv/N/ 500 gram Vi1 kg

Mager
Runderpoulet

Mager
Zuurkoolspek

500 gram
7
f i 500 gram dTi

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
cc <

4.95

4.95

4.95

2.99

UU

CD
Bakkerij Bruggink

s RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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5 APPELFLAPPEN van 1.60 voor 1.40 >

2 eigengebakken ROGGEBROOD
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van 1.75 voor 1.25 i

OAT BRAN BOLLEN

van 0,55 voor 0.45 S
U3XXV9 awav/w 30 NVA - uaxxva BWUVM 30 NVA

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

cf/Verse soorten

GROENE PLANTEN

3 voor 10.00

o.a. FICUS, DIEFFENBACHIA,

CROWN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Paarden- en
warenmarkt

Meimarkf

W O E N S D A G 2 8 A P R I L
TE HENGELO GLD

Aanvoerpremie: 4 marktloten per paard/pony

TEVENS:

Hengstenshow van diverse
paardenrassen
Aanvoerpremie:
f 10.— per aangevoerde dekhengst

HEN SCHERPE
BLIK

Een regelmatige controle
van het gezichtsvermogen is verstandig,

zeker wanneer u daarvoor
iemand neemt die deskundig kan

adviseren in bril of lenzen,

Wij werken net als U met de
modernste computergestuurde

meetapparati tur
en zeer veel jaren ervaring

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

GROOT KORMELINK \
brillen en contactlenzen

Hengelo G Spalstraat 27 -Telefoon OS753 -1771 *

's maandags gesloten

Koninginnedag 1993 aanbiedingen:

ORANJE SOESEN

ORANJE TOMPOUCEN

ORANJE KOEKEN

ORANJE SCHNITTy

APPELTJES VAN ORANJE BROOD

ORANJE KRENTEBOLLEN

Bakkerij Kreunen - tei. 05753-1474
maakt er weer een heerlijk feest van!

l-

SPAARBANK

Van 15 april tot l mei 1993.

Spaaraktie
met een hoog
rendement.

Vast en zeker.
Dit is het moment om uw

spaarrekening te verlengen of een

nieuwe spaarrekening te openen.

Kom snel bij ons langs.

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spalstraat 31
Hengelo Gld.
Tel. 05753-3000

De NMS, de bank die u kent.

KWALITEIT EN SERVICE
TERRASSCHERMEN v.a. ƒ 830,--

ROLLUIKEN v.a. ƒ 247,-- UITVALSCHl£RMEN v.a. ƒ 271,-

CHR MUZIEKVERENIGING

c- =:
HENGELO GLD

[CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering
op zaterdag 24 april a.s. in

Sporthal "De Kamp", te Hengelo Gld.

Harmonie, tamboer-lyrakorps en

leerlingengroep bieden u een

ge varieerd programma.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree ƒ 5,00.

Donateurs op vertoon van geldige

donateurskaart vrije toegang.

CRESCENDO
HENGELO GLD

3 jaar garantie
op maat gemaakt / opmeten gratis
ook screens, markiezen, horren en alle bihnen-zonwering
nieuw nieuw velux kantelraam zonwering nieuw nieuw
showroom open op afspraak

10 % korting voor doe-h et-ze l ver s

Bel nu of tot ziens bij:

EUGELINK ZONWERING

Hofstraat 21 - 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

Showroom open op afspraak

Zaterdag 1 mei a.s,

vanaf 10.00 uur
terrein de Hietmaat:

HELICOPTER-
VLUCHTEN

Kaarten nog verkrijgbaar a ƒ 40,-
bij "de Drievetol".

j Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo Gld in "Ons Huis"
j 20 april van 18.15 tot 21.00 uur



JAN SCHIEVEN & RINY EPPINK

Wij willen elkaar het "ja-woord" geven op donder-

dag 22 april 1993 om 10.30 uur in het gemeentehuis

te Aalten.

Daarna zal ds. H. Dijkslag ons huwelijk bevestigen

om 11.15 uur in de Zuiderkerk te Aalten.

U bent van harte welkom op de receptie van 16.30

tot 18.00 uur in zaal "De Radstake", Twenteroute 8

te Varsseveld.

Lamstraat 12, Toldijk.

Het Verzet 59, Aalten.

Toekomstig adres:

De Tol 28,
7091 ZPDinxperlo.

Zaterdag l mei a.s. zijn wij 35 jaar getrouwd.

Wij nodigen U van harte uit op onze receptie van

15.00-17.30 uur in café-restaurant "De Engel" te

Steenderen.

DAAN EN JOKE

V.D. KOLK-HAGELSTEIN

April 1993.

Wehmestraat 4, 7221 BT Steenderen.

IN PLAATS VAN KAARTEN.

Dinsdag 27 april 1993 vieren wij ons 40-jarig

huwelijksfeest.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00

tot 18.00 uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat

5 te Hengelo Gld.

ROEL EN LIEN KREUNEN

Kerkstraat 9

7255 CB Hengelo Gld.

"ZT05753-4780

Met verslagenheid delen wij mede, dat plotse-

ling is overleden ons trouwe lid en oud^voor-

zitter, de heer

ANTOON HEEBINR

Wij zullen hem in dankbaarheid blijven ge-

denken.

Wij wensen de familie veel sterkte" toe.

Chr. gem. zangver. „Excelsior"

Toldijk

Toldijk, april 1993.

Deze week

Oranje bol 3.50

Oranje petit fours

1.20
vrijdag en zaterdag

Oranje tompoezen

4 voor 4.95
P.S. Wij zoeken nog een

leerling brood en banketbakker,
leeftijd 16/18 jaar, om ons team van
bakkers te komen versterken.

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

PLANT NU HET NOG KAN
VRUCHTBOMEN
hoogstam - halfstam - struik - appel - peer

pruim - kers - perzik enz.

BOSPLANTSOEN

eiken - elzen - Gelderse roos - meidoorn

veldesdoorn enz.

ROZEN
diverse kleuren

HAAGCONIFEREN
diverse soorten en maten

Bij afname van 10 stuks en meer

20% korting
BOOMKWEKERIJ « TUINAANLEG -

HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

PAARDEROOKVLEES
100 gram

8.95

1.80

0.90

2.40

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

^Westland
HENGELO GLD

tel 1054

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

GRANNYSMITHS 3 kg 5.98

Vol sap sinaasappel
Nieuwe oogst MAROC LATE

20 voor 5.98

Hollandse KASANDIJVIE
klasse 1 kilo 2.50

Rauwkost aanbieding:

SENSATIEPRIJS

Alle soorten RAUWKOST
'/2 kilo voor slechts 4.98

Wegens groot succes:
Eigengemaakte PIZZA voor 6.50

Kaasreklame:

BELEGEN KAAS kilo 10.98

MOSTERDKAAS '/2 kilo 6.98

Div. soorten zachte ROOMKAAS
100 gram 1.98

Al onze prijzen zijn LAAG.
Kom maar eens een kijkje nemen,
wij vinden het heel gezellig

TOT ZIENS

HKM • ORANJECOMITé

Koninginnedag 1993

De KINDERVRIJMARKT zal evenals het vorig

jaar gehouden worden in de Bleekstraat

parkeerplaats fa. Jansen

Aanmelden bij mevr. v.d. Wqer-Kuiperij,

Slijterij 't Hoekje.

Onderwerp voor de optocht is vrij

Verdere publikatie in de Oranjekrant

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie.
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

G6MG6NT€ H6NGÉIO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
25 april t/m 1 mei - Hartstichting
2 t/m 8 mei - Sport Gehandicapten.

PUBLIKATIE WET AROB

Publikatie van beschikki ngen genomen in de periode van 7 t/m 13 april 1993 waartegen
op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

G. Abbink, Singel 11, Hengelo Gld het plaatsen van een tuinhuisje

RAADSVERGADERING I ^en bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
i l bii het bestuurscolleae dat de beslissina heeft aenomen.

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 27 april
1993, des avonds om 8 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

| WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
12 april 1993 tot 19 april 1993 een aan-
vraag ingevolge de Woningwet is ingeko-
men van:
de heer J.J. van Gijssel, voor het oprich-
ten van een woonhuis met garage, gele-
gen aan Vloed 3 te Hengelo.

Hengelo, 20 april 1993.

INZAMELING
LANDBOUWPLASTIC

bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

1NDICATIECQMMISS1E HENGELQ/STEENDEREN |

Indicatiecommissie Hengelo/Steenderen nu 24 uur per dag bereikbaar
HENGELO/STEENDEREN
Met ingang van 15 maart 1993 heeft de indicatiecommissie haar servicepakket
uitgebreid en de bereikbaarheid vergroot tot 24 uur per dag. Alle aanvragen uit het hele
plangebied (Gemeente Hengelo + Gemeente Steenderen) komen nu binnen op het
Centrale Meldpunt in Doetinchem. Voor dit Centrlae Meldpunt is een kort 06-nummer
gekozen. Dit nieuwe nummer is: 06-8806.
Nadat de centrale een melding krijgt, waarschuwt zij de zorgcoördinator voor de
indicatiecommissie via de semafoon. Deze manier van werken garandeert een snelle
afwerking. Bij acute hulpvragen kan de zorgcoördinator in een mum van tijd bij de cliënt
zijn.
U kunt bij het Centrale Meldpunt terecht voor de volgende aanvragen:
1. Een verzorgingshuis, verpleeghuis.
2. Een tijdelijke opvangplaats in een verzorgingshuis.
3. Dagopvang in een verzorgingshuis.
4. Personenalarmering.
5. Maaltijdenvoorziening (Tafeltje Dekje).
6. Thuishulp (Kruiswerk + Gezins- en bejaardenverzorging).
Spreekuren.
Naast de aanmelding via het 06-nummer kunt u zich ook persoonlijk aanmelden via een
open inloopspreekuur, zowel in Hengelo als in Steenderen. Vanaf 15 maart is er elke
vrijdagmiddag een spreekuur in beide plaatselijke wijkgebouwen van het Kruiswerk,
lijden;Steenderen - 13.00-14.00 uur-Hengelo - 14.30-15.30 uur.
Tevens kunt u op het spreekuur het aanvraagformulier verkrijgen voor een verzorgings-
huis/verpleeghuis. Deze aanvraagformulieren zijn ook op beide gemeentehuizen te
verkrijgen.
Personenalarmering.

Bij het Centrale Meldpunt is ook de Personenalarmering ondergebracht.
Personenalarmering is een systeem voor mensen die dit t.b.v. hun eigen veiligheid
willen. Door de personenalarmering zijn deze mensen in staat om bij calamiteiten hun
kinderen, buren of vrienden te laten waarschuwen. In noodgevallen is het zelfs mogelijk
om direkt de huisarts of ambulance in te schakelen.
06-8806: U spreekt met "Kruiswerk Oost-Gelderland".

Een aantal jaren wordt er in Oost Gelder-
land landbouwplastic ingezameld, ook dit
jaar weer. Deze inzameling wordt ge-
coördineerd in samenwerking met het
Landbouwschap en het Samenwerkings-
verband Oost-Gelderland en zal in de
gemeente Hengelo plaats vinden op vrij-
dag 7 mei 1993.
Evenals vorig jaar wordt er een bijdrage in
de kosten van de deelnemende agrariërs
gevraagd. Deze eigen bijdrage wordt
gevraagd vanwege de rol van het be-
drijfsleven bij het produceren en verwer-
ken van het plastic. De wijze van inzame-
len wijkt niet af van die in voorgaande
jaren. Het plastic wordt bij de bedrijven
opgehaald. Alle deelnemers van vorig
jaar zijn schriftelijk benaderd voor aan-
melding. ••••B̂ MHBHHBBBBHHMnBHBBBMHBBMl̂ HB̂ HHHHB

Bedrijven die zich willen aanmelden en geen bericht thuis hebbe T ontvangen kunnen dit alsnog doen bij het SOG, tel. 08340-21210.
Wilt u deelnemen aan deze inzameling, dan moet u de volgeru'e uitgangspunten in acht nemen:
* alleen plastics die geschikt zijn voor hergebruik worden ingei ameld;
* het plastic wordt alleen opgehaald bij bedrijven die zich van tovoren opgeven;
* aan de deelnemende bedrijven worden kosten in rekening gebracht, namelijk ƒ 25,-- per bedrijf;
* de eigen bijdrage moet voor 20 april bij het SOG bijgeschreven zijn. U kunt dit bedrag overmaken op gironummer 3533524 ten name

van Samenwerkingsverband Oost-Gelderland.
Niet alle soorten plastic kunnen worden meegegeven. Ingezameld worden:
* kuilfolie uit de rundveehouderij (niet de witte kuilfolie met krijt);
* kunstmest- en veevoederzakken, mits van kunststof.
Na aanmelding en ontvangst van de eigen bijdrage door het SOG krijgt u een schriftelijke bevestiging toegezonden.

Grand café

Koninginnedag
vanaf 14.00 uur

Natural
Chemistry

uit Londen

vanaf 21.00 uur

Achterhoeks dialect

Zaterdag 1 mei tijdens de Braderie

met Michiel Geurtsen
bekend van de Margriet Eshuysband

aanvang 21.30 uur

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. • tel. 05753-3778

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Magere
VARKENSLAPPEN
500 gram

SLAVINKEN
100 gram

Droge RAUWE HAM
100 gram

In verband met Koninginnedag

vrijdag 30 april, is de K O OP-

AVOND verplaatst naar

donderdag 29 april

Nieuwe cultivator
11-tands, zwaar frame,

achter uw giertank met verdeler en

2 hydr. cilinders

vanaf ƒ 3500,- excl.

Bouwl. injecteur
werkbr. 3 m, vibroflextanden,

hydr. snijverdeler, dieptewielen

ƒ 7500,-- excl

Smederij Besselink
Keijenborg - tel. 05753-1375

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen j
geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 {

J



MEDEDELING van de gezamen-
lijke landbouworganisaties:

Het is van NADRUKKELIJK BE-
LANG 't aantal gespeende biggen
op de HINDERWETVERGUNNING
te laten registreren.

Neem hierover kontakt op met de gemeente.

Het ammoniakbeleid hierover wordt gewijzigd

HANDEL EN VERMAAK GAAN HAND IN HAND TIJDENS DE

Hengelose Broderie
WAARVAN DE IE UITGAVE VOOR 1993 PLAATS VINDT

ZATERDAG l MEI A.S.
VAN 16.00 TOT 22.00 UUR IN DE SPALSTRAAT. Topdrukte.

VERSE WORST
KOOKWORST
TONGEWORST

500 gr 4.50
100 gr 1.30

100 gr 1.30

SLAGERIJ

iOEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Rock café E.V.A.
presenteer! wegens groot succes weer

3 POPGROEPEN

1 JOVINK en de Voederbietels
(HUMMELO)

2 BON BON
(ZUTPHEN)

3 DIRTY HERRIE
(HENGELO GLD)

zaterdag 24 april

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

Het begint heel vroeg en het wordt heel gezellig

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

OLAS-VDV- BEHANG

Nieuw! Nieuw!

Alisun zonnebank E 34 plus
met twee gezichtsbruiners.
Ook 's avonds. Drogisterij
Homeotheek Goossens.
tel. 1297.

Te koop zeer goed onderhou-
den meisjesfiets, Gazelle 24
inch met terugtraprem. Na
18.00 uur tel. 05754-1329.

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag
4 mei a.s. (moederdag zondag 9 mei)
dienen de advertenties als volgt te worden

ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.

dienen uiterlijk dinsdag 27 april om

12.00 uur In ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen

tekst dienen uiterlijk woensdag 28 april

om 12.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koninginnedag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

Trendy color spuitbussen.
Voor binnen en buiten ge-
schikt. Voor hout, kunststof,
glas, keramiek, riet enz. ƒ 9,95
per bus. Drogisterij Homeo-
theek Goossens, tel. 1297.

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

voor vele ideeën
voor uitstapjes
voor slechts de

prijs ƒ 4.50

WOLTERS
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1253

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te huur woonruimte, omg
Hengelo Gld, met gebruik
van keuken, douche enz.
Brieven onder nr LH 16,

bureau de Reclame.

Te koop V W Golf 1.1, b. j.
1981, kleur grijs, nieuw
APK. Tel. 05753-1631

Gevraagd: eieren van bos-
en sierfazanten. Tevens te
koop pauwen. Goossens,

Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670

STEENDEREN

TEL. 05755-1204

Te huur:

partytent en
biercaroussel

Te koop speeigoedwand-

kast met speelklep (180x
60) Tel. 05755-1538

SPORT GOED
met

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

NIJMFGEN 080 - 23 <W 5Q

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Fuchsia- stekken verkoop- Te koop gebroken puin,
middag op zaterdag 24 prima geschikt voor erf-
april van 2 tot 4 uur. verharding. Tel 05753-3476

Fam. Hagens, Petersdij k
7a, Zelhem

Int. motorraces en wedstrijden om het Open Ned. kampioenschap

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Wilco Zeelenberg, één van de toppers op de int. motor races op de „Varssel-Ring" te Hengelo Gla

Eén van de grootste sportevenementen in deze om-
geving, de Int. motorraces, worden op zondag 25 april
georganiseerd door de Hamove op circuit „Varssel-
Ring" te Hengelo GkL
Hamove pakt uit. Inderdaad, want het is de organisa
tie weer gelukt een programma samen te stellen dat
klinkt als een klok.
Wedstrijden in de Int. Superbike in 2 manches en
verschillende klassen om het Open Ned. kampioen-
schap, met buitenlandse deelname.
Het circuit heeft dit jaar een kleine wijziging onder-
gaan met het aanbrengen van een chicane op het
lange rechte eind, waar de rijders vol in de remmen

moeten. Dat wordt een mooi punt
Zal ook de fameuze Molenbocht weer als zovele
jaren voor scherprechter spelen? Menige wedstrijd
is in deze bocht, met de finish in zicht, beslist.
Vanaf de tribune bij start en finish heeft men een
prachtig gezicht op het gehele gebeuren.
Het programma bevat klinkende namen zoals het
DC Sports racingteam van Jan Huberts met wereld-
toppers Wilco Zeelenberg en Patrick v.d. Goorbergh.
Ned. kampioen Jeffry de Vries en zijn teammaat
wereldkampioen endurance, Terry Rymer zijn van
de partij, evenals het Kawasaki-BSM team van
Ben Schel met Hamove^ lid Mile Pa j ie en Johnny
Verwijst.
Een andere GP-topper Jurgen v.d. Goorbergh staat
ook op de startlijst. Verder Hans Spaan die het in de
125 cc moet opnemen tegen Ned. kampioen Ron
Reniers, Hans Koopman, Bert Smit, Arie Molenaar
en de Zelhemmer Henri Sala.
Wilco Zeelenberg kan in de 250 cc op felle tegen-
stand rekenen van de gebr. vxL Goorbergh. Ook het
talent Rudie Markink kan voor veel strijd zorgen.

Uit Duitsland kom o.a. Can Akkaya, die daar al
enkele wedstrijden heeft gewonnen. Good old Piet

van der Wal en Harald Massen uit Zelhem hebben

ook ingeschreven.

De zijspannen rijden ook voor het Ned. kampioen-
schap. De startlijst ziet er goed uit met de deelname
van Theo van Kempen^-Geral de Haas, Peter Lemstra
Alex Bloemsma en Benny Janssen en Frans Geurts
van Kessel. Ook de Belgische politieman Chris
Baert met Christophe Dehaen is weer aanwezig.
Fokko Kuiper is de te kloppen man in de Super-
sport 600. De strijd wordt hier aangegaan door o.a.
Gerard van der Wal, Peter van Andel, Peter Driessen
en de Belgische kampioen Patrick Orban.
Torleif Hartelman, zoon van de bekende Hengelose
motorhandelaar Bennie Hartelman, heeft voor deze
klasse ook ingeschreven.

Stefan Slootjes met zijn speciale Husqvarna heeft in
de Sound of Singles met diverse tegenstanders af
te rekenen.
Een belangrijk programma- onderdeel vormen de
Int. Superbikes zij rijden 2 manches. Hier zal Ned,
kampioen Jeffry de Vries het ongetwijfeld aan de
stok krijgen met Johnny Verwijst en het Hamove-lid
Mile Pa j ie, om maar niet te spreken van de Engels-
man Terry Rymer. Maar er zijn meer kapers op de
Zo komen de Engelsen Roy Jeffries, Steve Word,
Ron Sherry en de racende journalist Alan Catchcart
naar Hengelo Gld. Dat zijn altijd vervaarlijke tegen
standers waar terdege rekening mee moet worden
gehouden.

Het programma wordt aangevuld met wedstrijden
in de Supersport 400 en de Classics, de klasse van de
nostalgische racegeluiden.
Zaterdag 24 april vanaf 9.00 uur zijn de trainingen
en het wedstrijdprogramma begint op zondag 25
april om 10.00 uur.

Het publiek dat de wedstrijden wil bezoeken wordt
verzocht goed de richtingborden te volgen daar door
straatwerkzaamheden een deel van het dorp Hen-

gelo Gld is afgesloten.

VOOR ELSJE SMAAKT ALLES HETZELFDE
ZE HEEFT AL 3 JAAR EEN INFUUS.

Elsje heeft een spijsverteringsziekte.
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan deze ziek-
ten, in Nederland maar liefst 2 miljoen.
Sommigen hebben een ernstige aan-
doening zoals een maag- of leverziekte,

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronixhe verstop-
ping, diarree of andere problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze men-
sen helpen met wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar.
Steun ons daarom met uw gift, dan kan
Elsje straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538
De Nederlandse Lever Darm Stichting,

Postbus 25,3620 AA Breuketen. "fel. 03462-64946

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN



Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag

4 mei a.s. (moederdag zondag 9 mei)

dienen de advertenties als volgt te worden

ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.
dienen uiterlijk dinsdag 27 april om

12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen

tekst dienen uiterlijk woensdag 28 april

om 12.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koninginnedag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

Vijverpompen
v.a. 500 liter

99.00
Spalstraat 12, Hengelo G ld

's maandags gesloten

DRUKKERIJ WOLTERS

KWALITEIT EN

KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Vorsselsestroat 11
Tel 08342-3750
7021 MVZelhem

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.

ZWEVERINK
fietsspecialist

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
25 APRIL 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert - Doopdienst Kindernevendienst.

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. J. Brouwer, Nijkerkcrveen - Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 24 april 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 april 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.

het gemengd koor

Dinsdag 27 april 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

23 - 26 APRIL

Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

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

Woensdag: dr. Eyck, Kcrkekamp 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.

Diercnartsenpraktijk 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 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-12 W - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

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. O57-55-1 767

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:

ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.

Regio-kantoren:

- Hengelo Gld., Kastanjelaon 15. tel. 05753-2345;

- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659

gezins-/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.

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

1e kwaliteit hout voor

schuttingen en vlonders

Bangkiray gesch./gepr. palen
voorzien van punt en mooi recht

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

ANBO afdeling Hengelo Gld

LEZING NOTARIS MR. A. SCHELLENBACH EN

BINGO

Op woensdag 21 april a.s houdt Notaris Mr. A.Schellenbach

voorde leden van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond

voor Ouderen) afdeling Hengelo Gld. een lezing, getiteld:

"Hoe zet ik het zwart-op-wit na mijn 50ste jaar?"

Aanvang 2.00 uur n.m. inzaai Wolbrink aan de Bleekst raat.

Na de pauze volgt voor de liefhebbers nog een bingo.

K.B.O. ONS GENOEGEN KEIJENBORG

Woensdagmiddag 21 april om 14.00 uur zal er in de Horst

een bijeenkomst voor alle ouderen uit de parochie plaats-

vinden.

Pastor van Zanten is deze middag als gastspreker voor de

K.B.O. uitgenodigd. Van voorgaande jaren weten we dat

dit hele fijne uren zijn.

Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over

allerhande zaken.

Deze middag zal tevens in het teken staan van het afscheid

van Pastor van Zanten van de K.B.O.

Donderdag 22 april vindt om 19.00 uur een bijeenkomst

van de K.B.O. plaats in de Horst. Deze avond heeft als

thema: Het jaar van de ouderen.

Het gedeelte voor de pauze zal in het teken staan van de

Oudheidkundige Vereniging te Hengelo Gld. T. Nieuwen-

huis, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging, zal

o.a. een video-film laten zien over het ambachtelijke klom-

pen maken bij de gebroeders Willemsen vanGravelle en hij

zal voorlezen uit eigen werk.

Na de pauze zullen de eigen leden de avond opvullen. Er

wordt nog niet verklapt wat U daarbij voorgeschoteld

wordt, maar het belooft zeker een gezellige avond te

worden.

Er worden veel leden verwacht, maar ook niet-leden zijn

van harte welkom om kennis te maken met de K.B.O.

DAMMEN

De nieuwe kampioen dammen van Hengelo Gld i.i
J. Vos geworden.

De barrage die hij speelde tegen zijn broer werd
remise, zodat zij besloten om het SB toe te passen
Dit S.B. (Sonnenberg systeem) geeft je meer punten
naarmate je van sterkere spelers wint. J. Vos had
hnerdoor een SB van 378 en H. Vos van 331.

Uitslagen: finale groep A: G. Halfman-B. Harkink
1-1, A. Hoebiink-J. Luten 0-2.
Stand: l en kampioen J. Vos 20-33, 2 H. Vos 20-33,
3 H. Luimes 20-32, 4 J. Heijink 20-29, 5 A. Hoebink
20-23.
Finale groep B: G. Wenünk-W. Engbers 1-1.
Stand: l en kampioen H. Zonnenberg 18-26, 2 G.
Botterman 18-23, 3 L. Koldenhof 18-21, 4 HL Dijkman
18-20.
DCH nacompetitie:
L. Koldenhof-H. Dijkman 2-0, J. Wenünk-J. Schab-
bink 0-2, G. Botterman-E. Berendsen 2-0.
Stand l J. Wentink 6-7, 2 H. Zonnenberg 3-6,
3 H. Dijkman 5-6.
Uit de voorronde nog l partij: A. Versteege-H. Huls-
hof 0-2.

OPENLUCHTSPEL BAAK

In 1990 werd in Baak in het kader van „Baak 800"
een openluchtspel opgevoerd dat de titel „Onrust
in Boak" meekreeg.

Nu in 1993 wordt er voor de tweede keer een open-
luchtspel opgevoerd.

Regisseur Henny Leppink heeft een nieuw stuk Af-
schreven dat nu als titel „Spaans benauwd" mee-
gekreegen heeft. Het stuk gaat over de Spaanse oor-
log en zal weer een spectaculair schouwspel worden
met levende have achter Huize Baak.

De opvoeringen zunllen plaatsvinden op 4, 5 en 12
juni.

De voorverkoop begint 3 weken van tevoren bij de
Rabobank in Baak en andere Rabobanken in de om-
geving en bij slagerij Driever in Baak.

HISTORISCHE VERENIGING STEENDEREN

De kersverse Historische Vereniging Steendererix
zal maandagavond 26 april 1993, aanvang 20.00 uur,
in zaal „Den Bremer" te Toldijk haar laatste bij-
eenkomst van het seizoen 1992-1993 houden.

Mevr. drs. C. S. Oldenburger-Ebben, historica, zal
een lezing met diabeelden houden over „Tuinen
door de eeuwen heen". Mevr. Oldenburger is een
expert betreffende de kennis van historische tuinen
en de geschiedenis van de tuinarchitectuur in de
Nederlanden. Zij zal de aandacht richten op voor
onze omgeving karakteristieke landschapstuinen,
boerderij>- en boerentuinen, kruidentuinen en geo-
metrische tuinen bij grote buitens en kastelen.

Grote tuinen komen die avond onder aandacht, denk
maar eens aan Middachten, Bingerden, Walenburg,
Verwolde etc.

Doch ook de wat kleinere tuinen van de burgerij en
boerenstand. Wist u dat er nog een groot onder-
scheid is tussen boerderij- en boerentuinen?

Kom in groten getale, deze lezing mag u vooral niet
missen, zeker niet nu het nieuwe tuinseizoen voor
de deur staat. Het bestuur van de Historische Ver-
eniging Steenderen wil graag iedere geïnteresseerde
ook buiten haar ledenkring, welkom heten op deze
avond. De toegang is gratis.

ASBESTVLOERBEDEKKING VERWIJDEREN:
WIE MOET DAT BETALEN?

In het verleden hebben veel huurders asbesthoudende
vloerbedekking in hun woning gelegd. Sinds de jaren
tachtig is men zich ten volle bewust van het feit
dat hoge concentraties losse asbestvezels een gevaar
voor de volksgezondheid betekenen.

Het gaat met name om twee soorten vloerbedekking:
decorvinyl op rol met een ondergrind van asbest-
papier of vilt dat voor 1983 geproduceerd is en vinyl
tegels met asbest als toeslagstof vervaardigd voor '81.

Vloerbedekking die na die data de fabriek verlaten
heeft, bevat zo goed als zeker geen asbest.

Volgens de regels die gelden in het huurrecht is een
huurder verplicht om bij zijn vertrek de woning ge-
heel te ontruimen en terug te brengen in de staat
waarin hij die destijds betrokken heeft. Dit betekent
in de praktijk dat de woning „in goede staat" aan de
woningbouwvereniging moet worden opgeleverd.

Wanneer „Thuis Best" bij huuroverdrachten gecon-
fronteerd wordt met asbesthoudende vloerbedekking
zal in principe geëist worden, dat de verantwoorde-
lijke huurder de vloerbedekking verwijdert.

Als de huurder niet of op een onjuiste manier de
vloerbedekking heeft verwijderd, zal de corporatie
op kosten van de huurder het werk over laten doen.

„RONDUM REURLE" IN BORCULO

VAN MOBIEL SWINGORKEST TOT MINIATUUR

DRAAIORGEL

Afwisseling. Dat is een van de kenmerken van Om-
roep Gelderlands dialectprogramma „Rondum
Reurle".

Ook de 23e aflevering die op zaterdag 24 april u i t -
gezonden wordt vanuit de grote zaal van buitenct'n-
trumKerkemeijer aan de weg Borculo-Ruurlo, maakt
daar geen uitzondering op.

In de uitzending die om 12.00 uur begint maakt
de Jigger Bigger Band zijn opwachting. Dit mobiele
swingorkest met drie Borculoërs in de gelederen,
maakt vrolijke ongecompliceerde muziek, of zoals
/akel i jk leider Hans Adolfsen zegt: binnen vijf minu-
ten moet de boel op de kop staan, anders is ons op-
treden niet geslaagd.

Een schril contrast met dit luidruchtige gezelschap
vormt het miniatuur draaiogerl van Rnus van Wijk
uit Borculo. Van Wijk vertelt over de techniek van
het orgeltje en natuurlijk zal hij vrolijke wijsjes door
de zaal laten klinken.

In „Rondum Reurle" is het niet alleen muziek wat de
klok slaat, ook praatgasten vormen een wezenlijk
onderdeel van de programmering. Joke Pot bijvoor-
beeld komt presentator Arie Ribbers vertellen wat
voor een bijzondere en actieve buurtschap De Dij k--
hoek is. In het tweede uur zijn Jan Derking, Ab
Branenburg en Jan Ribbers uitgenodigd om n een
Rondje Borculo te vertellen over Borculose zaken
als respectievelijk de cycloon, Berkezomp „De
Jappe" en de vele musea die het relatief kleine
Berkelstadje telt. Joop Overman is de vrijwillige
molenaar van de stellingkorenmolen „De Ster" in
het Borculose kerkdorp Geesteren. Bijzonder is dat
Overman het jaarverslag over alles wat er in en met
deze molen gebeurt, op rijm zet.

Zangeres Ine Wagenvoort is voor de 2e keer te gast
en dat heeft een reden. Ze heeft namelijk pas een
CD afgeleverd waarvan det netto-opbrengst via het
Rode Kruis ten goede moet komen an da inwoners
van het door de burgeroorlog verscheurde voor-
malige Joegoslavië.

Uiteraard wordt ook het populaire spelletjes dialect
ABC gespeeld en wordt in een Rondum Reurle Ni'js-
bulletin teruggekeken op de nieuwsfeiten van de
bijna voorbije week.

Zoals altijd is publiek van harte welkom om de uit
/onding bij te wonen. De zaal is vanaf 10.00 uur open
en de toegang is gratis.

Rondum Reurle wordt zaterdag 24 april van 12.00-
14.00 uur live vanuit zaal Kerkemeijer uitgezonden
via de FM-frequentie 90.4. Voor kabelaansluitingen
gelden andere frequenties die van plaats tot plaats
kunnen verschillen.


