
UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Kei jen borg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Rib- en
Haaskarbonade

500 gram 4.95
Varkens
Filetrollade

Deense Goulash

7Q5500 gram l ivv

Malse
Bieflappen

7.95 500 gram 9.95500 gram
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

MEI BOKBIER
per krat nu

26.60

Gratis meibok glas!

GERANIUM EM PERKPLANTENMARKT

* grote collecte geraniums

3fc Vele fUChsia'S (staande + hangende)

* vele soorten kuipplanten op stam
* Bronckhorster geraniums (tot 2 m hoog)

* perkplanten <± 150 soorten)

in super kwaliteit van eigen Kwekerij

Kwekerij Tuincentrum

HUBERS
Baak - Tel. 05754-1406

Openingstijden: ma-vrij 8.00-12.00 uur

13.30-18.00 uur

woetot 12.00 uur

zat tot 16.00 uur

Mens Dier Natuur
Bekende en

Boeken, welke het natuurlijk goed doen minder bekende

bij de vele lezers-liefhebbers

O Er was eens.... Er is 39.90

(over wilde planten, van Klazien uit Zalk)

O Rijtuigen op het spoor 95.00

O Kruudmoes (oude boerentuin) 24.50

O Boezewind, jachtsnee 14.90

O Vogelgeluiden (op cassette) 24.95
uitgave:

nederlandse vereniging tol>

bescherming van vogels

Kerkstraat 17 - Hengelo gld

t.o. Remigiuskerk
in het centrum vcrti de plaats

WOLTERS BOEKHANDEL

Schijn bedriegt. Veel privé sales zien er van
buiten indrukwekkend uit. Maar ze zi|n net zo
inbraakgevoelig als de keukenkast bij u thuis.
Hoe kun je dan toch aan de buitenkant zien dat ie
met een echt inbraakveilige kast te doen hebt?
Door op vier letters te letten: LIPS. Alleen al de
naam werkt tx| inbraak ontmoedigend...
Want LIPS privé safes komen tenslotte van een
fabrikant die de zwaarste kluizen bouwt voor de

grote Nederlandse
banken.. Dat we die
reputatie ook bi| het
bouwen van privé
safes hoog houden
kunt u gerust eens
gaan bekijken bi| uw
dealer.

LIPS privé safes zien er niet alleen
inbraakveilig uit Ze zijn het ook.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
B«nn,nk»tr«jl 4 • 7255 AW Hengelo (Gld ) - T«l 05753-1220 [UPS]

SAF E S

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan der plakken of klemmen en de merken Top Head,

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet, pruik of haarstukje van Geert Reintjes
voelt u zich nis herboren. U kent uzelf
weer. In onze haarboetiek advi-
sfr"n wij u op diskri '

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-
ne kapsels zijn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen
voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan (U> wcjj /utphen - Doetinchem

HALFMAN B.V.
boomkwekerl)

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Henfelo O.

TeL 05753-1424

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Verzilvering van R.B.S.
en Schildersbonnen

op zaterdagmorgen 15 mei a.s. van
9.00-12.00 uur in Hotel Langeler te

Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond FNV
afd. Hengelo Gld.

Zonnebrood
RUK AAN LINOLZUUR

\ ',:1W,

ÜNftti EUGEUNK ZONWERING

H of straal 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210 - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

zonnebloem-
zaad

sesamzaad

lijnzaad

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

fuchia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

LEIMTEFEEST
lentetent - popgroepen
cocktailbar - ekstra's

VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 MEI

VRIJDAG 14 MEI:

NASTY GIRLS

6 meiden met heftige funk en zware rock

Topact: DE BOB COLOR

„Nederlands opwindenste liveband"

Kaarten in voorverkoop

ZATERDAG 15 MEI:

1. NORMAALMARKT

(o.a. voorverkoop Höken in Toldiek, vrijdag 25 juni

en zondag 27 juni koffieconcert)

13.00 tot 17.30 uur

Voorverkoop bij:

Jeugdsoos Flophouse

café 't Winkeltje, Zutphen

café De Engel, Steenderen

2. LENTEFESTIVAL

7 popgroepen op 3 podia:

BULL IT, FLES & THE GANG,

BEUK BROTHERS, BIVAK, UNDERCOVER,

DOREEN, KAZ LUX BAND!

Aanvang uiterlijk 20.30 uur

ZONDAG 16 MEI:

BOH FOI TOCH

UITVERKOCHT

TENT OPEN:

's morgens 10.00 uur - 's avonds 19.00 uur

café Merleyn, Doetinchem

café De Herberg, Vorden

café Sesink, Baak

Haal deze nieuwe broodsoort bij:

Bakkerij Kreunen

Tel. 05754-1474

De zaak voor BROOD

met SMAAK!

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek dan de grootse

KUNST-, ANTIEK EN
ROMMELMARKT
te Hoog Keppel

Op het nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden p/m. 75.000 be-

zoekers verwacht.

E r zijn p/m. 700 stands waar de meest

uiteenlopende artikelen worden ver-

kocht, terwijl er ook volop gelegen-

heid is, de inwendige mens op a//er-

lei manieren te versterken.

Voor de kinderen is er o.a. een

draaimolen en een gigantisch lucht-

kasteel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tf f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

DOORR. RUNDERLAPPEN
500 gram 5.85
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

BOTERHAMWORST

100 gram

GEBRADEN GEHAKT

100 gram ,

1.15

1.25

1.35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

ANIEK

Aniek is geboren 29 april 1993.
Zij is 51 cm lang en weegt 3500 gram.

Henk, Gerrie en Esther Luesink

Rijnweg 23,
7255 NW Hengelo Gld.

Wij zijn dankbaar en dolgelukkig met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje.

Wij noemen hem JOCHEM

Gerrit en Bea Knoef
Simone

30 april 1993

Dr. Blomstraat 6
7031 BWWehl

JAN RUIKEN
en
INEKE HISSINK

gaan trouwen op 19 mei 1993 om 13.30 uur in het

gemeentehuis van Hengelo (Gld).

Wij geven receptie van 16.00-17.30 uur bij Pepe's

Barbekjoe in Baak.

Ons adres: Bleekstraat 18
7255 XZ Hengelo (Gld)

JANET EDERVEEN en HAN POELMAN

gaan trouwen op 19 mei 1993 om 11.30 uur in het
gemeentehuis in Vorden.

De kerkelijke inzegening door ds. de Vries is om
12.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel-café-rest.
"De Kruisberg", Kruisbergseweg 172 in
Doetinchem.

Ons adres blijft: Rozenstraat 9
7255 XS Hengelo Gld.

G€M€€NTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

Volgens het collecterooster 1993 worden de komende periode de volgende collectes
gehouden:
23 t/m 29 mei - Astma Fonds
30 mei t/m 5 juni - Rode Kruis.

l 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.

| VERGOEDING •LEERLINGENVERVOER" ""*
Vergoeding op grond van de verordening leerlingenvervoer.
Op grond van de verordening leerlingenvervoer kunnen ouders van leerlingen, die een
school voor basis- of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, voor een vergoeding in
aanmerking komen. Hierbij dient dan wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan.
De vergoeding kan worden gegeven voor een drietal wijzen van vervoer:
- openbaar vervoer; - aangepast vervoer; - eigen vervoer.
Ouders die in voorgaande jaren een vergoeding op grond van deze regeling hebben gehad,
krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Hierop is een uitzondering ge-
maakt voor kinderen die 12 jaar zijn geworden en een andere school of vorm van onderwijs
gaan volgen. Wanneer zij van mening zijn alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een
vergoeding kunnen zij een aanvraagformulier hiervoor afhalen bij de afdeling Sociale
Zaken en Welzijn.
Alle aanvragen voor een vergoeding dienen vóór 15 juni a.s. ingeleverd te zijn bij genoemde
afdeling om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Meer informatie over het
leerlingenvervoer kan men krijgen, 's morgens van 08.30 tot 11.30 uur, bij de afdeling
Sociale Zaken en Welzijn, mevrouw Bierman-Rondeel, telefoon 1541, toestel 67.

aan:

B.J.A.M. Huitink, Julianalaan 13, Hengelo Gld

K.G.M. Gerrits, Margriethof 30, Hengelo Gld

H. Vrogten, Kloosterweg 1, Hengelo Gld

H. Hulstijn, p/a Banninkstraat 35, Hengelo Gld

A.J. Tolkamp, Pastoriestraat 32, Keijenborg

het (her)bouwen van een berging op het perceel Bronkhorsterstraat 1

het verbouwen van het kantoorpand Raadhuisstraat 21

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN KEIJENBQRG 1992. NR. 1
(HENGELOSESTRAAT 14).
De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6
en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit van 16 april 1993, nr. RG 93.14022, goedkeuring hebben
verleend aan het bestemmingsplan Keijenborg 1992, nr. 1 (Hengetosestraat 14), vastge-
steld bij raadsbesluit van 23 februari 1993, nr. 23-IV/JN.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het
besluit tot goedkeuring onherroepelijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en voornoemd bestemmingsplan liggen met ingang
van 13 mei 1993 voor een ieder ter secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen het goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de Kroon.

De burgemeester voornoemd.
Hengelo, 11 mei 1993.

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED "HUIZE HET REGELINK" 1993.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken, ingevolge artikel 4 van de
Inspraakverordening, bekend dat met ingang van 13 mei 1993 gedurende 14 dagen tijdens
de kantooruren ter gemeente-secretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied "Huize Het Regelink" 1993.
Dit plan beoogt de gronden en opstallen, plaatselijk bekend Regelinklaan 3 en 5 te Hengelo
een bestemming te geven welke overeenkomt met het feitelijk gebruik.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis van de ter
inzage liggende stukken. Indien daaraan behoefte bestaat kan er een mondelinge gedach-
tenwisseling plaatsvinden met de door ons aangewezen ambtenaren.

Burgemeester en wethouders voornoemd.
Hengelo, 11 mei 1993

WET MILIEUBEHEER

Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer B.J. Woerts, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet Milieubeheer voor een melkrundveehouderij annex rundveemesterij,
gelegen aan Varsselseweg 42 te Hengelo Gld.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 12 mei 1993 tot 12 juni 1993.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften om
nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal
afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken. Hierbij wordt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tot 12 juni 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt daarbij
vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot bovengenoemde termijn
kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden ingebracht.
Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

Hengelo, 11 mei 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs
voldoende te voorkomen of te beperken, op 27 april 1993 onder voorschriften een vergunning is verleend aan:
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.
De beschikking ligt ter inzage van 12 mei 1993 tot 12 juni 1993.
BEROEP tegen beschikking kan tot 12 juni 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet binnon bovengenoemde 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, 11 mei 1993.

PUBLtKATiE WET AROB'

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 28 april t/m 4 mei 1993 waartegen op basis van de Wet AROB een
bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen. >

ten behoeve van:

het oprichten van een woning op het perceel Dreef 6

het oprichten van een woning op het perceel Dreef 8

de uitbreiding van de woning

de herbouw van een woning op het perceel Koningsweg 12

het oprichten van een woning met garage/berging op het perceel
plaatselijk bekend Koldeweiweg 18 te Keijenborg

G.A. Schiphorst, Bronkhorsterstraat 1, Keijenborg

Coöp. Rabobank Hengelo-Keijenborg b.a., Raadhuisstraat 21,
Hengelo Gld
Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft
genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken.

| WUZIQING INZAMELDATUM GROF VUIL |

ATTENTIE!! De volgende ophaaldatum voor grof huisvuil wordt gewijzigd! De ophaalkalender vermeld dat 14 mei 1993 de volgende
datum is dat grof huisvuil wordt opgehaald. Deze datum is echter gewijzigd; In plaats van 14 mei wordt het grof huisvuil nu opgehaald
op: Donderdag 13 mei 1993.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer tevoren aan te melden. Het kan
gewoon op de ophaaldag, donderdag 13 mei a.s., aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of in Varssel of Veldhoek
woont wordt verzocht het grof vuil uiterlijk woensdag's 12.00 uur voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-
1541. Als grens voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.
Onder grof huisvuil wordt verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten e.d.
Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkasten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinafval kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingezameld. Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de
volgende spelregels te houden:
- bied uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam gebundeld is;
- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3 of zwaarder zijn dan 25 kg;
- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet.
Wij wijzen erop dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit afval wordt niet in de grof vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoonnummer (05753)-1541.

| VERG ADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN

De voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Hengelo Gld. maakt bekend dat de eerstkomende openbare
vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 mei a.s., 's avonds om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld. Eventuele belangstellenden worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan de navolgende
punten: i. Opening. 2^ Verslag van de vergadering van 07-04-1993. HL Ingekomen stukken en mededelingen: a) Van de Anne Frank
Stichting t.b.v. de basisscholen: - de Anne Frank-krant met docentenhandleiding; - de uitgave "Feiten tegen Vooroordelen"; - het boek
"Anne Frank", b) Verzoek om medewerking aan het project "Vrouwen kiezen in de Politiek" van de Gelderse St. Vrouwenemancipatie,
c) Verzoek om medewerking aan de "Jantje Beton Roefeldag" van het Nationaal Jeugd Fonds. 4* Subsidie-verzoek 1993 van de
Vereniging Wereldwinkel Hengelo Gld. JL Subsidie-verzoek 1993 van de St. Kerk en Cultuur. & Subsidie-verzoek van Volksuniversiteit
Doetinchem e.o. d.d. 26 maart 1993. L Aanvraag subsidie 1994 van het Buro Slachtofferhulp Oost-Gelderland d.d. 29 maart 1993. &
Verzoek om bijdrage van de Hobbyclub "de Bengel" d.d. 17 april 1993. S* Idem; van de St. Voorzieningsfonds voor Kunstenaars d.d. 26
maart 1993.1.0. Idem; van de Ver. Vrienden Brandweermuseum Borculo d.d. 23 maart 1993.11. Subsidie-verzoek 1993 van de G.S.V.
"de IJsselstreek" d.d. 30 maart 1993.12. Idem; van de St. Spindo, gedateerd maart 1993.13, Aanvraag subsidie 1994 van de St. Staring
Instituut d.d. 26 maart 1993.14. Subsidie-verzoek van de St. Kunstprijs Oost-Gelderland d.d. 29 maart 199315. Rondvraag. 16, Sluiting.
Niet uitgesloten mag v/orden dat zich in de tussenliggende periode nog zaken aandienen met een spoedeisend karakter, welke dan
alsnog aan de agenda kunnen worden toegevoegd. Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te verkrijgen
op het secretariaat van de commissie. Dit is gevestigd op de afd. Sociale Zaken en Welzijn, (tel. 05753-1541 toestel 54). Voor eventuele
belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. spreekrecht. U wordt daarbij de gelegenheid geboden om
voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent uw overtuiging, standpunt en/of visie op één der
bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het secretariaat, met
vermelding van het onderwerp, te worden bekendgemaakt.

OUDE TANKS VOOfc HUISBRANDOLIE

Op resp. 5 en 28 april 1993 zijn meldingen ingevolge de Wet Mileubeheer ingekomen van:
de heer C.Th.J. Weenink, voor een reeds opgerichte melkrundveehouderij aan de Slot-
steeg 1 te Hengelo.
de heer K.C.L. Brummer (De Dierenshop). voor ee.n reeds opgerichte detailhandel aan de
Spalstraat 12 te Hengelo.

Hengelo, 11 mei 1993.

Besluit BOOT vanaf 1 maart van kracht OUDE TANKS VOOR HUISBRANDOLIE MOETEN ONSCHADELIJK
WORDEN GEMAAKT.
In ons land liggen naar schatting zo'n 330.000 opslagtanks voor vloeibare aardolieprodukten en afgewerkte olie in de
grond. Een kleine 110.000 daarvan behoren toe aan bedrijven en tankstations. Het merendeel, zo'n 220.000 tanks,
is in het bezit van particulieren.
De meeste tanks hebben gediend voor de opslag van huisbrandolie voor verwarming. Met de komst van het aardgas
zijn ze evenwel in onbruik geraakt en vaak ook vergeten. Deze tanks kunnen echter wel aanleiding geven tot
bodemverontreiniging. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel van de niet meer gebruikte tanks lekken. Ook al

is de tank misschien in het verleden wel leeggemaakt, als dat niet door een erkend tanksaneringsbedrijf is gebeurd, is niet zeker dat het
ook vakkundig is gebeurd. Met alle gevolgen voor het milieu van dien.
Het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT)
Met ingang van 1 maart van dit jaar is een overheidsbesluit van kracht geworden dat het toezicht op zowel oude als nieuwe tanks bij
bedrijven en particulieren regelt: het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT). Bezitters van een oude, niet meer gebruikte tank
moeten in verband met dit besluit het volgende doen:
A. de gemeente vóór 1 september a.s. inlichten over het bestaan van de tank. Dat moet gebeuren op een speciaal formulier dat
verkrijgbaar is bij de gemeente of de afdeling Distributie van het Ministerie van VROM, Postbus 351, 2700 RA Zoetermeer.. Tel. 079-
449449.
B. er binnen vijf jaar voor zorgen dat de tank is verwijderd of geleegd en schoongemaakt en gevuld met een daarvoor geschikt middel.
Hierbij wordt een eenvoudig bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of de bodem niet verontreinigd is. Deze werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een daartoe erkend bedrijf. Adressen van dergelijke bedrijven zijn op te vragen bij de KIWA NV, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk. Tel. 070-3953666.
De kosten
De kosten voor zowel het verwijderen of schoonmaken als voor het bodemonderzoek moet de eigenaar zelf betalen. Het bestaan van
een tank niet aanmelden bij de gemeente is strafbaar. De gemeente kan een dwingend bevel opleggen om de geëigende maatregelen
te treffen op kosten van de eigenaar. Het laten verwijderen van een tank komt op circa ƒ 1.500,-- en het laten schoonmaken en vullen
met een geschikt vulmiddel komt op ƒ 1.000,--.
Nog in gebruik zijnde tanks
Bedrijven zonder Milieuvergunning (de oude Hinderwetvergunning) en particulieren die de tank nog wel in bedrijf hebben, moeten zich
er eveneens van vergewissen dat de tank nog in goede staat verkeert en eventueel maatregelen nemen.
A. zij moeten het bestaan van de tank ook vóór 1 september a.s. met het speciale formulier bij de gemeente melden;
B. particulieren moeten binnen drie jaar de tank laten keuren en eventueel repareren. Voor bedrijven geldt een termijn van twee jaar;
C. er moet een bodemonderzoek worden gedaan om de huidige staat vast te stellen;
D. voor een tank die in gebruik blijft moet een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

••••••̂ ••••̂ ••••••••IHIBHHBHHHHBHHBHBI Actie Tankslag
Al in het verleden heeft de gemeente Hengelo Gld. actie ondernomen om niet meer gebruikte tanks te verwijderen, dat gebeurde in de zogeheten Actie Tankslag. Deze actie is reeds gesloten, dus hiervoor kunt u zich niet meer
opgeven. U moet de gemeente dus vóór 1 september aanstaande inlichten over het bestaan van uw tank wanneer deze niet is meegenomen in de Actie Tankslag. Mocht het geheel niet duidelijk zijn, Informeer dan bij de gemeente
wat er van u verwacht wordt als er bij u een oude tank onder de grond ligt. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is (05753)-1541.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 26 april
1993 tot 3 mei 1993 een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
de heer B.J.G. Voskamp, voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan Zelhemseweg
2b te Hengelo.
mevrouw H.J. Scholten-Vels, voor het oprichten van een garage, gelegen aan Veldermans-
weg 3a te Hengelo.
bestuur van de Rabobank Hengelo-Keijenborg, voor het veranderen van de Rabobank,
gelegen aan Raadhuisstraat 21 te Hengelo.
mevrouw M.G.E. Hendriks-Tankink, voor het oprichten van een paardenstal, gelegen aan
Hengelosestraat 26 te Keijenborg.
de heer G.J.M. Huitink, voor het oprichten van een woning met garage, gelegen aan Vloed
5 te Hengelo.
de heer H. Hulstijn, voor het opnieuw oprichten van een woning, gelegen aan Koningsweg
12 te Hengelo.

Hengelo, 11 mei 1993.

Heeft u nog materiaal voor
de Rommelmarkt op Xater-
dag5juni van de chr. muziek-
ver. Crescendo, Bel dan tel.
05753-1782.
Ook 2e hands kleding is van
harte welkom (graag wel ge-
wassen).

Wegens omstandigheden te
koop Hyundai Pony 1.5,
bouwjaar 1991. Km.stand
9300, trekhaak, open dak en
radiocassctte. Tel. 05753-
3449 (na 18.00 uur)

Te koop partij voeraard-
appelen (stopa). G. Wullink,
Banninkstraat 54a, Hengelo
Gld. Tel. 05753-1427.

Te koop ± 2 ha hooi of kuil-
gras bij J. Pellenberg, Timp-
weg 4. Steenderen, tel. 05755-
1478

Zondag 16 mei 1993

Rommelmarkt

in Baak
Aanvang 10.00 uur

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

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

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

GLAS -VERF- BEMAND

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

met SPORTGOED

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Zondag 16 mei

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uw

CAFE-REST

„D'n Olde Kriel"
Wlohmond, 14. 05754-1285



Lieve OPA en OMA LASSCHE

van harte met jullie 40-jarig huwelijk

Groetjes van Akkemay

Kai

Dyone

Simon

Stan

Hanneke

Gerko

Elferinkdijk 8, Hengelo Gld

Na het oplaten van de ballonnen op 30 april '93 bij

het gemeentehuis, kunnen de kinderen hun terug-

ontvangen kaarten tot l juni '93 inleveren bij onder-
staande adressen:

1. Besselink Electra,

Raadhuisstraat 9/Hoek Banninkstraat

2. Edah, Raadhuisstraat 53

De uitslag wordt in de loop van juni in de Reclame

en Contact bekend gemaakt.

Het Comité Kinderspelen

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

LEVER K AAS 100 gr 1.30

BOTERHAMWORST 100 gr 1.10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraai 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Braderie prijsvraag Geldboom

OPLOSSING: f 325,35

10 prijs kadobon f 100.—

G. Dijkman, Zonnebloemstraat 13, Zelhem
f 825.50

2e prijs kadobon f 50.—

G. I. Inklaar-Teerink, Beckersonstraat 3,

Brummen f 835.—

3e prijs kadobon f 25.—

Ali ten Bokkel, Antinkweg la, Hengelo Gld
f 835.75

Prijswinnaars hebben hun prijs al ontvangen

Nu volop

waterplanten
plm. 90 soorten

Verkoop alleen op zaterdag of na
tel. afspraak

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelsweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Voor Toyota is
afstand geen

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

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

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

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

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

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Bent U geïnteresseerd om op een gezonde en

prettige manier

af te vallen
en/of zoekt U een goed betaalde

bijverdienste
i.v.m. distributie van deze artikelen,

kom dan heden

dinsdag 11 mei
om 20.00 uur naar de voorlichtingsbijeenkomst

in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

fiö <

KERKSTRAAT (i

Groente en fruit

Rode PAPRIKA

heel kilo voor 3.98

TOMATEN heel kilo voor 2.98

Verse aanvoer van Hollandse

AARDBEIEN 2 dozen 3.98

Rauwkost aanbieding:

ASPERGE SALADE '/2 kg 4.98

Komkommer-tomaat RAUWKOST

'/2 kilo 4.98

ASPERGE PIZZA per stuk 6.98

Kaasreklame:

Extra belegen KAAS kilo 12.98

LIGHT KAAS komijn

500 gram 7.49

Als u bij ons in de zaak komt,

let iedere dag dan op onze extra

voordelige dagaanbïedingen

TOT ZIENS

DEZE WEEK:

Appelbrood 3.25
Saucijzen 1.50
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Roombotercake 6.25

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753^-1200

De ideale bemesting met:

Osmocofe
voor

BLOEMEN, PLANTEN, GAZON

Verpakt In potjes

Ter kennismaking

10% korting
UW LEVERANCIERS

Van der Heiden & Geurts
Ruurloseweg 67 - Hengelo Gld

w
O
f

W

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

o
K

l
Deze week

CROISSANTS
van 1.25 voor 0,95'

SPRITSKOEKEN
per zak van S. 10 voor

l APPELMEISJES
H

) per stuk
z
53

van 1.75 voor

a n NV A -

4.50|

'•"I
ü

aa NV A

Ze komen er weer aan:

MUGGEN EN VLIEGEN

Daarom is het nu tijd om te denken over

HORREN en HORDEUREN
Wij leveren ze in verschillende soorten.

draaibaar - oprolbaar - voor binnen en buiten

inzethorren voor draai-kiep ramen

Kom u zich eens oriënteren bij ons in de show-

room (graag op afspraak).

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

^

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Biljartver. K.O.T. (krijt op tijd)
Wichmond

heeft nog plaats voor nieuwe leden voor
het seizoen 1393-1994.

Opgave mogelijk tot 15 juni 1993.

3 Willemina biljarts aanwezig bij

café-restaurant D'n Olde Kriet
tel. 05754-1285, Wichmond

ZONNEBROOD: RIJK AAN LINOLZUUR

Zonnebrood is een nieuwe en bijzonder lekkerte brood

soort gebakken door bakkerij Kreunen, met zonne-

bloemzaden, sesamzaad en lijnzaad. Deze zaden be-

vatten ve'el meervoudige vetzuren, zoals linolzuur.

Linolzuur helpt vetoverschotten in het lichaam af

te breken en werkt daarom cholestorol verlagend.

Steeds vaker zijn er aanwijzingen tussen het choles-

terolgehalte in het bloed en het optreden van hart-

en vaatziekten.

Zonnebloemzaden, sesamzaad en lijnzaad zijn ook

rijk aan B-vitaminen en mineralen, zoals kalk.

Beide spelen een belangrijke rol in het lichaam en

een langdurig tekort kan allerlie ziekten veroorzaken

Zonnebloemzaden zijn niet alleen gezond, maar

geven aan het brood ook een heerijke nootachtige

smaak.

Lijnzaad neemt veel water op, waardoor het sterk

opzwelt, hetgeen bijdraagt tot een sneller verterings

proces. Tijdens het bakken van het brood ontstaat

de typerende smaak van sesamzaad. Kortom zonne-

brood, gebakken als broodje, stokbrood of klem brood

is voor iedereen die niet alleen l'ekker, maar ook

verantwoord wil eten.

Het écht Zonnebrood van bakkerij Kreunen herkent

u aan de broodouwel met korenschoof.

OPENLUCHTSPEL „SPAANS BENAUWD"

De Stichting Openluchtspel Baak brengt 4, 5 en 12

juni a.s. het openluchtspel „Spaans benauwd
1
* voor

het voetlicht.

De opvoering vindt plaats achter Huize Baak en

begint om 20.30 uur.

Het stuk is geschreven door H. Leppink die het ge-

heel ook zal regisseren.

De keuze van hè* onderwerp was niet erg moeilijk.

Het bestuur was van mening dat het dit keer weer

een historisch stuk moest worden en gezien Baak al

803 jaar bestaat en vrij centraal ligt ten opzichte van

hè
4
, noorden en zuiden, is hier toch al vrij ve'el ge-

schiedenis neergelegd.

Het geheel is in een vrije vertaling omschreven om

het speelbaar te maken.

In totaal werken er zo'n 60 vrijwilligers aan me

om van het geheel een succes te maken. Het bestuur

is zeer blij met deze gezellige groep vrijwilligers.

Immers, als de sfeer goed is komt het resultaat

meestal vanzelf.

Een spektakel als dit openluchtspel kan alleen maar

worden georganiseerd met de hulp van een groep

enthousiaste vrijwilligers om het geheel financieel

rond te krijgen. De totale kosten zijn vrij hoog,

denk alleen maar eens aan de tribune, licht, geluid,

grime, decor, kl'eding e.d.

De onzekere factor bij een openluchtspel is het weer

Als pluvius de sluizen opengooit of het flink waait

kunnen de voorstellingen op de gewenste data niet

doorgaan. Daarom zijin ook de data 6, 7 en 13 juni

in de agenda aangekruisd. Tevens hebben we de lle

juni aaagekruisd voor een eventuele extra op-

voering.

De voorverkoop begint maandag 17 mei a.s. waar

een kaartje f 8 . — gaat kosten. Aan de kassa zal de

entree f 10.— bedragen.

BLOEMEN

VERKOOPKAS

Volop PERKGOED voorradig
AFRIKANEN per 24 stuks 8.95

BEGONIA'S per 24 stuks 8.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Attentie

Roggebrood
bestellen?

Even bakkerij
Kreunen bellen!
TEL. 05753-1474

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Huurverhoging en huurprijzen nieuwe woningen

Onlangs hebben wij onze huurders in kennis gesteld

van de manier waarop de corporatie voornemens

was de huurverhoging per l juli 1993 door te voeren.

Dit in verband met de grotere vrijheid van hande-

len. Daarbij werd er van uitgegaan, dat de Huur-

prijzen wet woonruimte nog zou worden aangepast.

Kenter deze voorgenomen wijziging van de wet gaat

niet door. Dit houdt in, dat de Minister voorlopig

ruimte blijft vaststellen. Ook de vijf verplichte trend

matige huurverhogingen blijven gehandhaafd. Con-

creet betekent dit dat woningen die op of na l juli

1987 maar voor l juli 1992 zijn opgeleverd, een ver-

plichte huurverhoging van 5,5 procent per l juli

krijgen. Woningen die op of na l juli 1992 zijn op-

geleverd, krijgen per l juli 1993 geen huurverhoging

Verhuizing technische dienst

Onze technische dienst is per 5 mei verhuisd. Het

bezoekadres is vanaf die datum Schoolstraat lla te

Vorden. Het telefoonnummer blijft hetzelfde, nl.
tel. 05752-1494.

Gesloten

Op vrijdag 21 mei zijn onze kantoren te Hengelo G.

en Vorden gesloten,

7e LENTEFEEST BIJ JEUGDSOOS FLOPHOUSE

Eigenlijk zegt Lentefeest al genoeg, want na 6 jaar

is het Lentefeest bij de Toldijkse jeugdsoos Flop-

house een begrip geworden in onze regio en daar-

buiten. Dit jaar alweer de 7e editie!

Voor de vrijwilligers van Flophuose is dit uniekv.-

festijn een beste klus. Maar iedereen zit te popelen

om er weer een prachtig feest van te maken. De

bloem-, bomen- en struikenbakken zijn inmiddels

rijkelijk gevuld en staan bij k wekerij Hubers

in Baak te wachten op de tent.

Een Lentefeest-tent die er mede hierdoor op 14, 15

en 16 mei ongetwijfeld weer sprookjesachtig uit

zal zien, ook dankzij vijvers, fonteinen, terrasjes.

Aan de ruimte in Flophouse zelf is dit jaar veel aan-

dacht besteed.

Dat wordt 3 dagen genieten van schitterende muziek,

een hapje, een drankje aan de cocktailbar, paraderen

van podium naar podium, m een prima entourage.

Het programma ziet er veelbelovend uit.

Vrijdag 14 mei treden 2 bands op. Het spits wordt

afgebeten door de super nteidengroep Nasty Girls

Zes meiden die een aanstekelijke show neerzetten

met heftige funk en zware rock.

De tweede act is de THE BOB COLOR. Misschien

zegt de naam nog niet zoveel maar het overdonde-

rende spektakel zal na 14 mei ongetwijfeld in het

geheugen gegrift staan.

Vanaf 9 uur 's avonds treedt in de soosruimte de

band Tracé op met een swingend programma.

Kaarten zijn in voorverkoop bij diverse adressen.

Zie hiervoor de advertentie in dit blad.

Zaterdag 15 mei is de Normaalmarkt bij Flophouse.

't Wordt weer höken in Toldiek. Voor het al weer

17e jaar is dit jaar het optreden van Normaal in

Toldiek. Kaarten voor dit geweldige festijn kunnen

nu al aangeschaft worden. De Normaalmarkt is van
13.00 tot 17.30 uur.

Vanaf 20.30 uur 's avonds gaat het bekende Lente-

festival van start waaraan dit jaar 7 popgroepen

meedoen. Het optreden zal op 3 podia worden af-

gewerkt. Optredens zijn er van Buil it, Fles & the

gang, Beuk Brothers, Bivak, Dorien, Undercover en

de Kaz Lux Band.

De entree bedraagt f 17.50, doch met een vrijdag

14 mei ontvangen reductiebon betaal je f 15.—

Zondag 16 mei zal BOH FOI TOCH een dubbel-

concert verzorgen.

De geweldige populariteit van Boh Foi Toch heeft

er voor gezorgd dat dé kaarten voor dit dubbel-

optreden al lang uitverkocht zijn.

OPEN MIDDAG STORTPLAATS DE LANGENBERG

Op zaterdagmiddag 15 mei 1993 houdt stortplaats

De Langenberg in Zelhem open huis. 's Middags van

13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen over de

stortplaats, is er een informatiemarkt waarbij de

afvalverwerking centraal staat en is er daarnaast

veel ruimte voor muziek en aktiviteiten, vooral voor

kinderen. De stortplaats is gelegen aan d'e Kattekolk-

weg, te bereiken via de Hummeloseweg in Zelhem.

De afvalverwerkingsdient Oost Gelderland wil aan

iedereen de gelegenheid bieden eens te komen kijken

op de stortplaats. Op de Langenberg wordt jaarlijks

zo'n 200.000 ton afval uit 14 gemeenten in Oost Gel-

derland verwerkt. Bij de Langenberg is voldoende

parkeergelegenheid.



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

'fis
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-süp 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

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar

drukwerk
K*mprtr«at 13.7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 06763-3818

Kerk- en andere diensten
16 MEI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindernevendienst

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk
10.00 uur mevr. J. v.d. Wijk Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 15 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 16 mei 10.00 uur Eucharistieviering Eerste Communie
Dinsdag 18 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
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-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

14-17 MEI

Dr. Koning, tel. 1266

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.

Dierenartsen praktijk 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.

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag
25 mei a.s. dienen de advertenties als volgt
te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.

dienen uiterlijk dinsdag 18 mei om

11.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen

tekst dienen uiterlijk woensdag 19 mei

om 11.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Hemelvaartsdag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

E E N K L U S j e

Dr echte vakman werkt het l ietst met

. Omdat hij graag tevreden klanten
heeft. Want da/elle fietsen vragen weinig
onderhoud, z i j n supersterk, lopen heer-
l i j k licht en ze z i jn prachtig van k leur .
Als u dus op zoek bent naar een echte
kwtliteitsfïetS, ga dan even langs h i j
uw vakman . Die kan u al les vertellen

over de nieuwe Gazelle-collectie

RIJWIELEN BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278

GAZELLEO*Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden

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--I T&T

/D
BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend,

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.

RegionaleStichting 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., Kastanjelaan 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 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 uuren 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.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

S. V. STEENDEREN ORGANISEERT HET INTER-
NATIONALE HERMAN LEBBINK TOURNOOI
De voetbalver. Steenderen afdeling jeugd, organiseert weer
haar traditionele toumooi voor de jeugd, op het sportpark
Het Hooge Wessel te Steenderen.
Aan dit tournooi doen veel binnen- en buitenlandse ploe-
gen mee, in totaal zullen er 45 ploegen bestaande uit
jongens en meisjes meedoen.
Op zaterdagmorgen 15 mei spelen de C-junioren en de
Meisjes junioren, 's middags spelen de D-pupillen. Op
zaterdag 22 mei spelen de B-junioren de hele dag. En op
zondag 23 mei spelen 's morgens de F-pupillen en 's
middags de E-pupillen.
De aanvangstijden van de wedstrijden /ijn op 15 en 23 mei
9.00 uur en op 22 mei om 10.00 uur.
In verband met de te verwachten grote belangstelling wordt
het publiek verzocht om de ingang bij de sporthal aan de Pr.
Bernhardlaan te gebruiken, hier is ook voldoende parkeer-
ruimte aanwezig.

BRIDGE CLUB HET ELDERINK

Het moet nog zomer worden, maar als goede organisatoren
denken wij al aan het komende winterseizoen. In Hengelo
Gld willen wij een cursus Bridge voor beginners starten.
De cursus is voor iedereen die van kaarten houdt en zal
worden gegeven in zaal Michels aan de Spuistraat. Opgave
is mogelijk bij Angelique Hoefsloot, tel. 05753-2213 of bij
Annelies Groot Landeweer, tel. 05753-1232.
Er zullen lessen gegeven worden door een ervaren Bridge
lerares. De lessen zullen eens in de veertien dagen zijn en
de kosten zijn ƒ 110,-- per 10-12 lessen. De cursus zal op
maandag avond gegeven worden. Op de donderdag avond
wordt er op de club gespeeld, waar u dan ook van harte
welkom bent.
Afgelopen winter is er een cursus voor gevorderden gege-
ven, waar 28 bridgers aan deel hebben genomen.
Bridge is voor iedereen, jong en oud hierin wordt geen
verschil gemaakt. Dat is ook de charme van de sport: naar
leeftijd wordt niet gekeken.

KOPPELWEDSTRIJDEN OM DE WOLBRINK-
BEKERS

De Hengelose Hengelsportvereniging organiseerde 3
koppelwedstrijden in de Gelderse IJssel waarbij door lo-
ting 2 deelnemers aan elkaar werden gekoppeld.
26 personen trotseerden de vooral koude weergoden en
wisten hun moeite over het algemeen goed beloond door
behoorlijke vangsten te registreren.
Mevrouw L. Wolbrink reikte de bekers uit aan de winnaars,
l. D. Gotink en W. Vruggink 440 punten, 2. H. Hulstijn jr.
en R. Althoff 436 punten en 3. J. Kei en H. Hermans 424
punten.

JEUCDDRIEDAAGSE GROEP 8 VAN DE LEER
Op zondag 6 juni a.s gaan de leerlingen op de fiets naarde
NJHC-herberg Alteveer in Arnhem. Tijdens deze jeugd-
driedaagse hopen zij hun programma weer te realiseren,
samen met de St. Suitbertusschool uit Stokkum.
Dit jaar hebben ze als thema gekozen: Wat vandaag nog
onbekend is, is morgen alledaagse werkelijkheid.
Tijdens deze dagen willen zij echter ook stilstaan bij de
noden in deze wereld.
Al jaren ondersteunen de leerlingen van groep 8 van de
Leer het missie/zendigswerk van father Willem Erinkveld
op de Filipijnen. Vorig jaar bracht de actie ƒ 2045,-- op.
Een geweldig bedrag, waarmee kansarme jongeren, die op
de vuilnisbelten van Manilla leven, een kans krijgen om
een vak te Ieren en zo in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien.
Ook dit jaar fietsen de leerlingen deze drie dagen ruim 100
kilometer ten bate van het missie/zendigswerk van father
Willem Erinkveld.

De leerlingen van deze groep zullen de komende dagen bij
u aan de deur komen met een intekenlijst en u vriendelijk
vragen of u hen financieel wilt steunen.
De opbrengst zal zo spoedig mogelijk bekend worden
gemaakt.

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

JUBILARISSEN BIJ CRESCENDO
Op zaterdag 24 april j.l. gaf de chr. muziekver. Crescendo
haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in sporthal De Kamp. In
een gevarieerd programma kwamen aan bod de leerlingen-
groep harmonie, het tamboer-lyrakorps en de harmonie.
Verder werd er medewerking verleend door een twee-tal
dansparen, hetgeen goed in de smaak viel.
Naast het muzikale gedeelte werden er ook enkele leden
gehuldigd, vanwege het aantal jaren lidmaatschap. De
jubilarissen waren A.W. Nijenhuis-Lubbers (25 jaar), H.J.
Peelen-Wenrieke (25 jaar), A. Melkveld (25 jaar), A
Roenhorst (25 jaar), H. Klein Winkel (12,5 jaar), J.L. v.d
Velde (12,5 jaar), J.B. Vos-Piek (12,5 jaar) en J. W. Waarlo
(12,5 jaar).
Naast deze jubilarissen werden er nog twee mensen gehul-
digd, t.w. dirigent H. Kraxner vanwege het feit dat hij dit
jaar 20 jaar bij Crescendo is en instructeur B. Rietman.
omdat hij dit jaar 10 jaar bij Crescendo is.

TRIMLOOP HANDBALVER. QUINTUS

Op zondag 16 mei a.s. organiseert de handbalver. Quintus
weer haar jaarlijkse trimloop.
De afstanden zijn 5 en 10 km.
De start is om 11.00 uur bij sprothal De Kamp te Hengelo
Gld, terwijl men zich hier vanaf 10.00 uur kan laten
inschrijven.

PAX ALGEHEEL PERIODEKAMPIOEN?
De v.v. Pax is momenteel met de v.v. O.V.C. '85 en de v.v.
Colmschate bezig aan de nacompetitie. De winnaar mag
zich algeheel periodekampioen noemen van de l e klasse D.
K.N.V.B. district Oost.
Ook doet de winnaar middels een wedstrijd tegen de
periodekampioen van het district Noord een gooi naar een
plaats in de Hoofdklasse.
Zondag 2 mei j.l. verschafte Pax zich een prima uitgangs-
positie door in Oosterbeek O.V.C. '85 een gelijkspel af te
dwingen.
Bij het ter perse gaan van deze editie is nog niet de uitslag
bekend van de op 9 mei j.l. gespeelde ontmoeting tussen
Colmschate en O.V.C. '85.
De beslissende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 16 mei
a.s. op Sportpark 't Elderink in Hengelo Gld tussen Pax en
Colmschate, aanvang 14.30 uur.

SCHOOLVOETBALTOURNOOI
De Leer A en Varssel zijn de overtuigende winnaars
geworden in het schoolvoetbaltournooi in de gemeente
Hengelo Gld.
Bij ideale weersomstandigheden zijn de wedstrijden zeer
sportief en spannend verlopen. Vooral de finale wedstrij-
den tussen de A-teams van Rozengaardsweide en de Leer
kende menig hachelijk moment voor beide doelen. De Leer
was enigzins fortuinlijker en won met 2-1. De wisselbeker
was hiermede definitief gewonnen. De A-teams van
Bemardus en Pierson namen de volgende plaatsen in?
In de B-afdeling was Varssel oppermachtig, zij wonnen
alles en met een doelsaldo van 10-0 werd de wisselbeker
voor weer een jaar in ontvangst genomen. Op afstand
volgden Bekveld, Rozengaardsweide B en Bernardus B.
Bij de meisjes was er lange tijd geen peil te trekken welk
zevental aan het langste eind zou trekken. Uiteindelijk was
werderom Bernardus de beste en mocht de wisselbeker
voor het tweede achtereenvolgende jaar mee naar Keijen-
borg. De Leer werd goede tweede, gevolgd door de beide
teams van Pierson, terwijl de Rozengaardsweide-teams de

rij sloten.


