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DRUKKERIJ WOLTERS

Rejrelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.f. 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborf,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburfen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Champignon of Mager
Kerriegehakt Varkenspoulet

4 95 4 95TiWV 500 gram t, C/J500 gram

Varkens Verse
Saucijzen Kippenpoten

HiVV 1 kg Hiï/v500 gram

Onze dagreklames:

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

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

vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

4.95

4.95

4.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
LU

Q

2

Bakkerij Bruggink
UJ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

MAANDAG, DINS-
DAG, WOENSDAG

>
z
o
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l
33

WITTE BOLLEN

5 halen, 4 BETALEN

* KRENTEBOLLEN
cc

| 5 stuks van 3.00 voor 2.75

; Woensdag HELE DAG GEOPEND

g DE GEHELE WEEK:

UJ
O

Eigengebakken ROGGEBROOD

van 1.75 voor 1.40

U3XXV9 3IAIUVM 30 NVA - U3XXV9 3lfldVM 30 NVA

Slijterij

't HOEKJE

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

In verband met

Hemelvaartsdag 20 mei

is de Slijterij

WOENSDAG 19 mei

de gehele dag

GEOPEND.

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 9.60
COTELETTO'S

per stok

LEVERKAAS

100 gram

ZURE ZULT
100 gram

1.50

1.45

1.05

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Grand café

presenteert

THE HURRICANES
Bloedstollende en oerdegelijke
Rock and Roll from Hengelo.

Hemelvaartsdag
aanvang 21.OO uur

P.S. de entree is alweer gratis, dus kom op tijd!!

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

Veili en
l l • •!vnendeüjk

bele

Beleggen? U wilt uiter-

aard zoveel mogelijk de

fiscale voordelen benutten

én een hoog rendement

realiseren.

Maar liefst

zo weinig

mogelijk risi-

co lopen.

Het
NetlorenU

FUIK l.

Groep. Dit fonds biedt on-

belaste koerswinst en be-

legt uitsluitend in de

Nederlandse gulden.

Stabiel én

veilig.

Neem deel

vóór 28 mei

1993, dan be-

DAUW-

TRAPPERS!

De bakker
diezetf
dke dag
vers bakt

* 1e trap

Gevulde Koeken s halen 4 betalen

met 100% zuivere amandelspijs, fijn op reis

* 2e trap

Appeif lappen 5 naien 4 betalen
heerlijke frisse broodjes, voor de laatste loodjes

* 3e trap
ook als er geen zon schijnt onze

Zonnebroodjes5haien4 betalen

BAKKERIJ KREUNEN tei. 05753.1474

De zaak voor fietsers met smaak!

Heeft u nog materiaal voor
de Rommelmarkt op zater-
dag 5 j u n i van de chr.
mu/iekver. Crescendo, Bel
dan tel. 05753-1782.
Ook 2e hands kleding is van
harte welkom (graag wel ge-
wassen).

t i \ L U C I i oppas gezocht, 2 lic L
dagen, l kind en een hond.
Brieven onder no. 20D, bu-
reau de Reclame.

Te koop aardappelen, Sur-
prise. E. G. Heebink.
Bakermarksedijk 3, Baak.
Tel. 05754-1323.

Te koop kuilgras, op stam.
Inlichtingen, tel. 05753-7242.

Te koop Duitse staande lang-
haar pups. Tel. 08344-1685.

Te koop royale 2 l /2 zits bank,
donker eiken salontafel, rond
en minisetje, alsmede 2 fau-
teuils . Allesdrager voor
Peugeot 405 en Universal A3
allesdrager. Alles in prima
staat. Tel. 05753-3311. na
18.00 uur.

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Daarom is •••̂ •••••̂ ••LH taalt u géén

er nu het Nettorente aankoopkosten.

Fund, een nieuw beleg- Voor een nóg hoger

gingsfonds van de Robeco rendement. Rabobank Q

Rabobank. Aangenaam.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld
St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400

MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - 05755-1204

Rock and Roll
Marathon

MET DE 3 BANDS:

ALIMENTATION

SIMPLY FAT

MISS TREATED

AANVANG 22.00 UUR

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

5 FUCHSIA'S

diverse soorten hang en staand llliUU

24 VLIJTIGE LIESJES

diverse kleuren Ö»3U

Wijnbergen
Ing ang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

"ruudmoes
Het ideale kado-boek voor vele mensen
Bloemen, groenten en kruiden van de

OUDE BOERENTUIN

WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

HENGELO GLD

Tel. 05753-1253

HEMELVAARTSDAG
HE-KEY organiseert voor de 15e maal het

DAUW-ZWEM-FIETSEN
Dit jaarweer met "HENGELS ONTBIJT"

Starten tussen 7.00 en 9.00 uur zwembad 't Elderink
Hengelo Gld. Inschrijfgeld incl. ontbijt ƒ 5,-- / excl.
ontbijt ƒ 2,50.

Sponsoring door

HOTEL
LEEMREIS
Spalstraat 40, Hengelo Gld.

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755-1

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205



Op zoaterdag 29 mei 1993 bunt

BEN EN DINY HENGEVELD

40 joar e'trouwd.

Wi'j stuurt geen kaarten, dan kö'w ok gin mense
vergetten.

De receptie holle wi'j van 17.30 tot 20.00 uur, in
Hotel Langeler in Hengel.
Wi'j zollen 't fijn vinden as i'jluu ons doarmet
kwammen filseteren.

7255 PN Hengel (Gld.), mei 1993.
Winkelsweg 4.

Op maandag 24 mei a.s. hopen wij samen met
onze kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind ons 55-jarig huwelijk te herdenken.

L. GROOT TJOOITINK

A. P. GROOT TJOOITINK-HISSINK

Graag willen wij dit samen met u vieren en
nodigen u uit op deze dag om 20.00 uur op de

receptie bij „Den Bremer" te Toldijk.

7223 LP Baak, mei 1993.
Toverstraat 12.

Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's bij ons
40-jarig huwelijksfeest, willen wij U heel hartelijk
bedanken.

ROEL EN LIEN KREUNEN

Kerkstraat 9
7255 CB Hengelo Gld
ï? 05753-4780

Kor en Jo bedanken een ieder voor de gelukwensen
bij hun 40-jarig huwelijksfeest, voor bloemen en
alle andere cadeaus, alsmede voor de zang- en
muziekhulde.
Het maakte voor ons een dag om blij op terug te
zien.

FAM. K. LASSCHE

Hengelo Gld., mei 1993
Oosterinkdijk 2

SUSKE en UUISKE
VEROVEREN DE WERELD

Wederom een nieuw album verkrijgbaar bij:

WOLTERS BOEKHANDEL
in het centrum van Hengelo Gelderland
aan de Kerkstraat 17 - tel. 05753-1253

Rib en haaskarbonade 500 g 5.45

Gebr. frikando 100 gr 2.50

Zure zult 100 gr 1.10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
TH. 05753-1320

Broodlevering „Muldersfluife"
TUSSEN HENGELO GLD EN ZELHEM

HEMELVAARTSDAG
AANVANG 14.00 UUR

VERTREK PAARDEKOETSEN vanaf 13.15 uur

Hengelo Gld: Hotel Langeler (achter) en

Hotel Leemreis

Keijenborg: café-rest, de ELkeboom en party-

rest. De Smid.

HEMELVAARTSDAG

Diverse PANNEKOEKEN
met ROGGEBROOD

van de „Muldersfluite"
VANAF 16.00 UUR

Restaurant

„LEEMREIS"
Tel. 05753-1274
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

OPROEP

Hallo Hengelo, morgen 19 mei trouwen

HAN VAN VIPO

en

JANET VAN DE BANK

bij de meesten van u welbekend.

Wij zouden het leuk vinden als u aan het einde
van de kerkdienst rijst kwam strooien als teken
van geluk en vruchtbaarheid.
De rijst wordt u uitgereikt bij de Nederlands
Hervormde kerk.
Aanvang 12.45 uur.

Als compensatie voor het rijst gooien op straat
maken wij een bedrag over voor Kinderen in
Nood.

Ma en Pa Poelman

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

j BRAADSAUCIJZEN
: 500 gram

l HAMLAPPEN
l 500 gram

i Zigeuner
! BOTERHAMWORST=

100 gram

5.85

5.98

1.49

LAMSVLEES voorradig

i Deze aanbiedingen zijn 14 dagen l

i geldig

- Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 j

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

UIEN 2 kg voor slechts 0.98

Florida PERS SINAASAPPEL

vol sap 25 voor 6.98

1 zak STOOFSCHOTEL, vers ge-

sneden, uit eigen keuken 2.98

Rauwkost aanbieding:

Onze nieuwe slanke rauwkost
SPAANSE SALADE H kg 4.98

WITLOFSALADE tt kg 4.98

KOOLRABI-HAM '/2 kg 4.98

Kaasreklame:

Jong belegen KAAS kilo 9.98

ROOMBRIE 60%

100 gram 1.49

Wij wensen u een gezellige fiets-

dag of Hemelvaartsdag

TOT ZIENS
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Ef^'Jj Provincie Gelderland

KI i J Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

^5fî ^ Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1 993 worden

de komende periode de volgende col

lectes gehouden:

30 mei t/m 12 juni - Rode Kruis

13 t/m 19 juni - AVO-Nederland.

SLUITING
GEMEENTEHUIS

| WET MILIEUBEHEER ]

Er is een aanvraag ingekomen van.

Maatschap G. J. Stegerman-Broekman voor een nieuwe, de gehele inrichting omvat-

tende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer, voor een melkrundvee- annex

pluimveehouderij gelegen aan Lankhorsterstraat 19 te Hengelo;

de heer G.J. Wisselink, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

ingevolge de Wet Mileubeheer, voor een smedefij annex magazijn gelegen aan

Varsselseweg 41 te Hengelo.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 19 mei 1993 tot 19 juni

1993.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften

Op vrijdag 21 mei a.s. zijn alle afdelingen om nade|ige gevolgen voor het milieu te beperken,

er gemeentesecretarie (Raadhuisstraat Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de

20) en de gemeentewerkplaats (Zelhem- afdeling Grondgebiedszaken. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een
ten gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking tussen het bevoegd gezag, de

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen

gelo maken bekend, dat er in de week var

3 mei 1 993 tot 1 0 mei 1 993 een aanvraag

ngevolge de Woningwet is ingekomer

van:
de heer H. L. Bos, voor het oprichten var

een woning met garage, gelegen aar

Middenweg 3 te Hengelo,

de heer A. Eelderink, voor het oprichter

van een woning met garage, gelegen aar

Middenweg 1 te Hengelo,

de heer L.J.A. Scholten, voor het oprich

ten van een woning met garage, geleger

aan Geltinkweg 6 te Keijenborg.

de heer G.R.A. Menting, voor het oprich

ten van een woning met garage, geleger

aan Geltinkweg 8 te Keijenborg.

de heer L.A.M, de Jong, voor het oprich

ten van een woning, gelegen aan Berken

laan 19 te Hengelo.

de heer E.J. Lubbers, voor het oprichter

van een woning, gelegen aan Berkenlaar

17 te Hengelo.

Hengelo, 18 mei 1993.

MELDINGEN WET
MILIEUBEHEER

Op 6 mei 1993 is een melding ingevolge

de Wet Milieubeheer ingekomen van:

Agrec Zelle B. V., in verband met het var

toepassing worden van het Besluit pro

paan milieubeheer, op een reeds opge

richte propaaninstallatie aan Zelledijk 34

40 te Hengelo.

Agrec Zelle B. V., in verband met het var

toepassing worden van het Besluit pro

paan milieubeheer, op een reeds opge

richte propaaninstallatie aan Wassinkwec

2 te Hengelo.

Hengelo, 18 mei 1993.

aanvrager en de overige aanwezigen.

Tot 19 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 inge-

bracht.

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, 18 mei 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB |

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 5 t/m 1 1 mei 1 993 waartegen

op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

H. J. Scholten- Vels, Veldermansweg 3a, het oprichten van een garage/berging

Hengelo Gld

G.J.M.Huitink, De Heurne 12. het oprichten van een woning met garage

Hengelo Gld op het perceel Vloed 5

L.J.A. Scholten, Prunushof 10, Velswijk het oprichten van een woning met garage

, op het perceel Geltinkweg 6 te Keijenborg

G.R.A. Menting, Remmelinkdijk 10, het oprichten van een woning met garage

Keijenborg op het perceel Geltinkweg 8 te Keijenborg

J.W.L. Groot Roessink, Broekstraat 13, het (intern) verbouwen van de woning

Baak Ruurloseweg 1 5

J.H. Holland, Raadhuisstraat 25, het uitbreiden van de woning

Hengelo Gld

P.P.M. Straatman, Kervelseweg 13, het oprichten van een garage/berging ter

Hengelo Gld vervanging van 2 bestaande opstallen

B. J. G. Voskamp, Zelhemseweg 2b, het plaatsen van een dakkapel

Hengelo Gld

M. G. E. Hendriks-Tankink, Hengelose- het plaatsen van een dieren verblijf

straat 26, Keijenborg

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend

bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.

Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

| RAADSVERGADERING |

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 25 mei 1993,

des avonds om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

zaterdag 5 juni
zal het grote paardenstandbeeld haar vaste stand-
plaats verkrijgen op de hoek van de Spalstraat en de
Kastanjelaan te Hengelo Gld.
Voormiddags zal het beeld officieel onthuld worden,
met daarna een defile door het dorp, met in de optocht
o.a. een grote pronkwagen van een grote bierbrouwerij

uit het land.

Namiddags is er gelegenheid een rondrit per huifkar-
wagen te maken, waarbij genoemde bierpronkwagen,
met in aanspanning "knollen" van paarden, zal begelei-

den.
Voorts is er ook dogcarrijden en ringsteken.

Kaarten hiervoor in voorverkoop bij

Wolters Boekhandel, Hengelo Gld, tel. 05753-1253.

wvwNA^vv/^rAAA^vvvs '̂̂ ^vvN^wvvvv^vvxvwv*

Hippie-feest bij ,Flophouse'

Flower-power-iijd herleeft met wierook en soep-

jurken op Achterhoeks hippiefeest

Hemelvaartsdag 20 mei van 11 tot 11 uur

* diverse ultieme acts

* hippie-tent

* popgroepen, w.o. de presentatie van

THINK FREE

* kampvuur, barbecues, stands

* indianen, afrikanen

* jam-session, troubadours

Voorverkoop: „Flophouse" 't Winkeltje/,,0 ma" Zutphen

„Skopein" Winterswijk - „De Zaak" Lichtenvoorde

„Merleyn" Doetinchem

>

' »
i
>
>

S

i:
l

RESTAURANT.

fcrljot

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

s NS l N K
GLA8-VEM-MHJU»



voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekeri]

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondweg 2a - Henjelo O.

TeL 05753-1424

Te koop bankstel Ieder-
look, lichtgrijs, bankstel
donker eiken met losse
kussens, stereo cass. recor
der en gasfornuis. Info:
05753-1162 of 3361

I.v.m. langdurige ziekte
zoek ik voor l ochtend per
week hulp voor (vnl licht)
huishoudelijk werk. Mar-
lies te Witt, Hengelo Gld
Tel. 05753-2174

LOTEN PAARDENMONUMENT

De aktie „Loten voor een monument van een paard"
h'eeft vele goede reakties opgeleverd.

Diverse ondernemers, reeds enkele malen genoemd en
waarbij zich ook juwelier Köhler-Wissink heeft ge-
voegd, hebben loten aangeschaft.

Ook diverse verenigingen hebben boekjes met loten
afgenomen.

Nog enkele weken kunt u meedoen aan de aktie.

Stort eventueel een bedrag van f 125.— voor een
boekje van 25 loten of voor losse loten f 5.— op
bank-rekening 3274.10.566, onder vermelding van
Paard. De loten worden u dan thuis bezorgd.

Bovendien zijn ze verkrijgbaar bij Wolters boek-
handel, speelgoedwinkel de Drievetol en bij de
diverse café's.

Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 5 juni a.s.
de onthulling plaats te doen vinden.

BIBLIOFOON

Steeds meer mensen komen met steeds meer vragen
naar de bibliotheek. Heel vaak kunnen we helpen
maar we hebben niet alles in huis en zijn ook wel
eens gesloten als u met vragen zit.

Om die reden is vanaf 3 mei een speciaal informatie-
nummer van alle bibliotheken in Gelderland be-
schikbaar.

De bibliofoon 06-8411 geeft van maandag t.e.m. vrij-
dag van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
14.00 uur antwoord op elke vraag op elk gebied.

Het kost 40 et per minuut.

U krijgt na max. 5 minuten het antwoord, meestal
rechtstreeks» soms wordt er naar andere samenwer-
kende instanties doorverwezen. Moet langer dan 5
minuten naar een antwoord worden gezocht, dan belt
de bibliofoon u terug!

Een unieke service voor ale inwoners van Gelder-
land: 06-8411.

CDA-DISCUSSIE-AVOND

Op 18 mei organiseert de CDA-Statenkring Zutphen
een discussie-avond over het thema „naar een vei-
liger gemeente".

De heer G. J. Koffeman, tweede kamerlid o.a. belast
met justitiezaken en politiezaken, is speciaal hier-
voor als spreker uitgenodigd om een inleiding te
verzorgen.

Als onderwerpen komen o.m. aan de orde crimina-
liteit en criminaliteitspreventie, de taak van de over-
heid hierin, de normerende functie van het maat-
schappelijk middenveld en herstel van normen en
waarden.

Een ieder die geïnteresseerd is in de actuele politiek
is van harte welkom op deze discussie-avond.

Inlichtingen bij: A. P. A. Kooien, tel. 05750-42512

Eenmaal, andermaal

BROODLEVERING „MULDERSFLUITE"

Ongetwijfeld zullen velen Hemelvaartsdag naar de
„Muldersfluite" aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld
trekken om er getuige te zijn van de traditionele
broodlevering door de cijnsplichtigen.

Een gebruik dat teruggaat tot het jaar 1559.
Het evenement begint 's middags om 2 uur.

Na de weging van de zwaarste broden en de uitrei-
king van de daaraan vesrbonden beloning wordt het
aangeleverde roggebrood door de afslager bij opbod
verkocht.

De diakonie van Zelhem heeft de opbrengst ervan
bestemd voor de Stichting Inlas (hulp aan asiel-
zoekers).

De boerendansgroep „Wi'j eren 't Olde" en de boere
kapel de Bloasköppe zorgen evenals andere jaren
voor de muzikale opluistering van het geheel.

Dank zij de medewerking van leden van In Stap en
Draf en Onder de Zweppe, kunnen zij die dat wensen
vanaf 13.15 uur per koets naar de Muldersfluite
worden gebracht

Opstapplaatsen in Hengelo: Hotel Langeler (achter-
zijde) en Hotel Leemreds.

In Keijenborg: eveneens vanaf 13.15 uur bij café-rest.
de Eikeboom en party-rest. De Smid.

De Broodlevering, een oeroud Achterhoeks gebruik,
dat mag u zeker niet missen!

MEISJES Cl VAN DVO KAMPIOEN

Het meisjesteam Cl van volleybalver. DVO uit
Hengelo Gld zijn kampioen geworden in de pres-
tatiepoule van het district IJsselstreek.

Met slechts l verliespartij wisten ze de nummer 2
10 punten achter zich te houden. Een geweldige
prestatie van het team dat bestaat uit Simone Milder,
Vanessa Tesselaar, Adinda Lemmens, Daniëlle Wol-
ters, Marlon Mijnen, Maartje Mantel, Martine Ron-
deel, Eva Schabbink, coach Hans Milder en trainer
Dick Harbers.

VEILIG EN FISCAAL VRIENDELIJK BELEGGEN
Het belasüngbiljet is weer ingevuld. En opnieuw
net>Den veel Nederlanders gemerkt dat de mvioed
van de fiscus groot is. Niet alleen op hun inkomen oi
huis, maar ook op het spaargeld. Bijna iedere Neder
lander wil graag sparen. En over het spaargeld wil
men een hoog rendement behalen. Dat rendement
wordt beïnvloed door de fiscus. Vandaar dat men
steeds meer aandacht heeft voor de fiscale gevolgen
van sparen en beleggen.

V ri jstelüngen

Toch biedt de fiscus een aantal aantrekkelijke moge
lijkheden. De huidige belastingwetgeving kent een
aantal vrijstellingen. Allereerst kunnen spaarders
optimaal gebruik maken van de f 1.000.— fiscale
rentevrijstelling (voor een echtpaar is dat f 2.000.—)

Afhankelijk van het rentepercentage kan een spaar-
der zoveel sparen dat de f 1000.— rentevrijst'eiling
maximaal wordt benut. Over het meerdere aan rente
*nKomsten moet inkomstenbelasting worden betaald.

Naast de rente kent de fiscus ook een dividendvrij
stelling. Ook deze bedraagt f 1000.— per persoon en
f 2000.— voor een echtpaar. Voor het benutten van
de dividendvrijstelling kan ook gebruik worden ge-
maakt van obligatiefondsen die i.p.v. rente divi^-
dend uitkeren. Zo wordt met een relatief laag risico
gebruik gemaakt van deze vrijstelling.

Onbelaste koerswinst

Koerswinsten zijn fiscaal gezien onbelast En dus
heel interessant. Een mogelijkheid om köerswinsten
te behalen is het beleggen in aandelen of aandelen-
fondsen. Een ander t mogelijkheid is door het kopen
van obligatiefondsen, die helemaal niet uitkeren.

In plaats van het rendement uit te keren aan de aan
deelhouders wordt het geld direct weer belegd. Zo
wordt het fonds dus steeds meer waard. Het gevolg
hiervan is dat d'e koers van het aandeel stijgt. Deze
waardestijging levert de beleggers koerswmst op,
waarover volgens de huidige fiscale wetgeving geen
belasting hoeft te worden betaald. Overigens betaalt
het fonds wel zelf 35% vennootschapsbelasting over
het behaalde rendement. Dit tarief ligt vaak lager
dan het tarief inkomstenbelasting dat de belegger
betaalt

Het Nettorente Fund

Een voorbeeld van een dergelijk groeifonds is het
nieuwe Nettorente Fund van de Robeco Groep. Dit
fonds belegt in deposito's, geldmarktpapier en kort-
lopende obligaties. Deze beleggingsvormen zijn
uiterst veilig en hebben een korte looptijd. Het fonds
draagt zelf 35% vennootschapsbelasting af en geeft
daarna de resultaten aan de aandeelhouder door in
de vorm van onbelaste koerswinst.

Het Nettorente Fund belegt alleen in de veilige en
stabiele Nederlandse gulden. Zowel het beleggings-
beleed als de valutakeuze maken het fonds een inte-
ressante veilige en fiscaal vriendelijke belegging.

Tijdens de introductieperiode van het Nettorente
Fund ( 6 tot en met 28 mei) kan zonder kosten
deelgenomen worden in dit fonds.

Beleggen en de fiscus

In de brochure beleggen en de fiscus heeft de Rabo-
bank een groot aantal fiscale aspecten van beleggen
naast elkaar gezet. Deze aspecten worden kort uiteen
gezet en met voorbeelden verduidelijkt Onder-
werpen waaraan aandacht wordt geschonken zijn
o.a. rente, dividend, aftrekbare kosten bij beleggen
en vermogensoverdracht. De brochure geeft een han-
dig overzicht van verschillende alternatieven.

Persoonlijk advies

Bij de Rabobank kunt u terecht voor een persoonlijk
advies op het gebied van sparen en beleggen. In dat
beleggingsadvies wordt rekening gehouden met alle
wensen, eisen en beleggingsdoelen. De Rabobank
kan u informeren over het Nettorente Fund en over
de andere fiscaal vriendelijke mogelijkheden. Ook
kunt u vragen naar de brochure beleggen en de
fiscus.

PLEZIERIGE DAGTOCHT UW

Met een groot aantal deelnemers, 64 personen
in totaal, werd vanaf „Ons Huis" koers gezet via de
Betuwe, langs de fruitbomen, naar Lent.

2 bussen moesten er aan te pas komen om alle men-
sen een zitplaats aan te bieden. Het leek even op
vroeger tijden, waar veelal ook 2 bussen met reis-
lustigen vertrok.

In Lent werd koffie gedronken met daarbij heerlijk
gebak. De stemming was prima en hei weer opper-
alleen de fruitbloesem liet het afweten. De bloesems
waren al veranderd in groen. De vele tinten groen
met daaroverheen de zon was adembenemend mooi.

Vooral vanuit een bus, voor een ied'er heel goed te
zien. De deelnemers genoten dan ook volop van deze
dag. Na Lent ging het op naar Heusden, een heel
mooi, oud vestingstadje. De nauwe straten, waar de
bus met veel vakmanschap doorgestuurd werd,
bruggen, kanonnen, vestingmuren en -wallen, heel
bezienswaardlg.

Een heerlijke koffietafel en voor sommigen een wan
deling door het stadje naar de haven. Heusden ligt
in het land van Maas en Waal aan de Maas.

Op de terugweg werd weer genoten van de mooie
uitzichten.

Hollandse vergezichten, met akkers, weilanden en
koeien en typische boerderijen di'e vaak streekge-
bonden zijn.

Om kwart voor vijf keerde men terug van een zeer
geslaagde dag.

KONTAKT-AVOND HULPDIENST
HENGELO-KEIJENBORG

De jaarlijkse kontakt-avond tussen leden van het
algemeen bestuur van de Hulpdienst Hengelo-
Keijenborg en medewerkers/vrijwilligers vond
plaats op 11 mei j.l.

In totaal 43 personen hebben aan deze avond deel
genomen. Het programma omvatte een fietsoriën-
teringsrit en het beantwoorden van een aantal
vragen, betrekking hebbende op de Hulpdienst en
objecten langs de route.

Begunstigd door uitstekend weer hebben de deel-
nemers met groot enthousiasme het uitgezette par-
cours gereden. Het eindpunt was café-rest „Het
Wapen van Medler" te Vorden. Hier werden de
prijsjes toegekend en werd na het nuttigen van een
pannekoek de terugreis naar Hengelo en Keijenborg
begonnen Al met al een zeer geslaagde avond,
die volledig aan de doelstelling heeft beantwoord.

DAUW-ZWEM-FIETSEN HE-KEU

Hemelvaartsdag, een dag voor vroege vogels. Mensen
die gezellig gaan dauw trappen. Velen zullen 20 mei
deze traditie weer hoog gaan houden. He-Keij biedt
de mogelijkheid dit eens op de dauw-zwem^-fiets
manier te doen. In het verwarmde zwembad kunt u
dan zwemmen en daarna op de fiets voor een prach
tige tocht door Hengelo Gld en omgeving.

Als speciale service gaan wij dit jaar weer het
Hengels Ontbijt serveren. Voor f 2.50 extra krijgt
u een ontbijt met brood, een ei en koffie en thee etc.

U kunt van start vanaf 7.00 tot 9.00 uur op zwem-
uati t Eldermk te Hengelo Gld.

Inschrijfgeld: met ontbijt f 5.00, zonder f 2.50. Bij
het eindpunt (notel Leemreis) ontvangt u een her-
inneringsvaantje. Doe mee met dauw-zwem-lietseij
op Hemelvaartsdag met het hele gez*n of vrienden
oi kennissen. Graag tot ziens.

NIEUWE OPZET W1ELERRONDE VAN HENGELO

Op 2o juli a.s. zal KT V Vierakker-Wichmond alweer
de 13e wielerronde van Hengelo Gid organiseren.

In samenwerking met atletiekvereniging Argo uit
Doetmcnem zal net programma uu jaar worden uit-
georeid mee een stratemoop over een aisumü van
3,b en 9 km.

Een wielerwedstrijd voor plaatselijke renners zal
dit jaar vanwege te geringe animo op het programma
ontoreken.

Inschrijven voor de stratenloop kan op de dag zelf
tot pim. 15 minuten voor aanvang van de loop (start
12.1o uur) en siaat open voor iedereen.

Het wielerprogramma start om 14.00 uur met een
wedstrijd voor amateurs B en Veteranen en wordt
vanaf lo.ÜÜ uur voortgezet met een wedstrijd voor
amateurs A over 8U km.

Ui venals voorgaande jaren worden wedstrijden ver-
reden op een parcours rondom sporthal „de Kamp".

De start-finisniijn is getrokken op de Heurne.

VOORLAATSTE RON D U M REURLE KOMT UIT
ZAAL „LlfeN BKUiVlfcK" IN 'i O L LM J K

Langzaam maar zeker nadert het einde van de Ie
itonauon Keurle toernee van Omroep Gelderland.

De voorlaatste uitzending, de 2'/e, komt op zaterdag
22 mei uit de grote zaal van cafe-resu „Den Bremer"
in Toldijk.

Tussen twaalf en twee zijn ondermeer te gast Ab
AaiaerinK en Kan Poni. Aaiderink is eigenaar van
een supermarkt in S teenderen. Naast de drukke
bezigheden in zijn bedrijf vindt hij de tijd om zich
te verdiepen in de historie van zijn geboorteplaats.

Zo heeft hij niet zo lang geleden 'n onderzoek naar
boerderij namen in Steenderen, Toidijk en BaaK af-
gerond en in de vorm van een kaart aan zijn klanten
aangeboden.

Kari Pohl woont ook in Steenderen, maar haar ver-
blijf in Steenderen is tijdelijk. Eind augustus
vorig jaar kwam ze naar Steenderen en eind juli
van dit jaar vliegt ze terug naar haar geboorteplaats
in Wisconsm in de Verenigde Staten van Amerika.

In het kader van een uitwisseling woont Kari bij de
familie Schut en bezoekt ze het Baudartius College
in Zutphen.

Wie Toldijk zegt, zegt Flophouse en wie Fiophouso
zegt, zegt Martin Spekkmk. Presentator Arie Kib-
b'ers praat in deze aflevering van Rondum Reurle
met hem over zijn betrokkeneheid bij dit super
actieve jeugd- en jongerencentrum.

Gemma Dickmann uit Doetinchem is postbode, tri-
atlete en verzamelaarsier van puntenslijpers. De
Doetinchemse brengt een deel van haar honderden
exemplaren omvattende collectie mee naar Toicüjk
en zal er over vertellen.

Voor de muzikale afwisseling is het Rondum Reurle
Combo aanwezig, bestaande uit Tonny Fraas, accor
deonnist, bassit Jan Grotenhuis en drummer Anton
Nijen es. En uiteraard geeft muzikaal talent uit de
regio acte de presence.

Drie mensen uit het pubiek dat evenals andere keren
vrije toegang heeft, kunnen een prijs je winnen bij
het spelletje Dialect ABC. Aan de hand van mcei -
keuze vragen wordt hun kennis geto'etst van de
betekenis van dialect woorden en uitdrukkingen.

Ook het Rondum Reurle Ni'js uu Achterhoek
en Liemers in de streektaal, zal in deze uitzending
niet ontbreken.

Het programma wordt zaterdag 22 mei tussen 12.00
en 14.00 uur live uitgezonden op d'e FM-frequentie
90.4 MHz. Wie over een kabelaansluiting beschikt,
dient af te stemmen op de door de plaatselijke kabel
maatschappij aangewezen golflengte.

Wie eens wil kijken hoe het toegaat bij het maken
van een radio-uitzending op lokatie, is 22 mei
welkom om het programma bij te wonen. De deuren
van zaal „den Bremer" aan de Z.E.weg in Toldijk
staan vanaf 10.30 uur voor iedereen open.

DAMMEN

Op de een na laatste clubavond werd het sneldam-
tournooi van Hengelo Gld gehouden. Hierbij deden
ook nog een 8-tal huisdammers mee zodat er met
27 personen gestreden werd om de ereplaatsen.

In de A-groep werd H. Luimes sneldamkampioen
met een score van 9-15. 2e werd H. Vos met 9-14.
3e J. Vos 9-10.

Groep B: l R. Hesselink 8-12, 2e B. Harkink 8-10
en na barrage met L. Koldenhof werd B. Goorman
3e met 8-9.

In de huisdamgroep eindigden A. Kock-E Schuerink
en E. Brummelman gelijk met 7^10. Daar zij geen
beslissingsronde wilden spelen is het SB uitgerekend
en in die volgorde werd het 60-56-54.

Met deze succesvolle avond werd het damselzoen
voor de onderlinge competitie afgerond.

In augustus 1993 worden de schijven weer uit dte
dozen gehaald voor een nieuw seizoen.

Er volgt nog d'e ledenvergadering en een feestavond

In de hoofdklasse van Oost Gelderland van de Gel-
derse Bond verloor H. Vos wederom, terwijl hij
een goede opening had met meer overwicht in het
middenspel.

In de Ie klasse maakten J. Heijink en J. Heuvelink
korte metten met hun tegenstanders.

J. Heijink gaat hier aan de leiding met 3-5, J. Heu-
velink staat gedeeltelijk 2e met 3-3.

GROOTS HIPPIEFEEST IN TOLDIJK

Op Hemelvaartsdag 20 mei Is het zover.

Na jaren is daar weer het enige echte waarachtige
hippiegebeuren. Een oproep van enkele regels in een
landelijk dagblad waren voldoende om een lawine
van reacties los te maken.

Spontane aanmeldingen van aspirant-bezoekers,
standhouders, muzikanten, body-paint'ers, kunste^
naars en kunstenmakers. Verbluffend hoe de beel
den nog op veler netvlies gegrifd staan.

En ook de TV, de rubriek Nova, wil verslag doen van
du ludiek gebeuren.

Op de kepel beschouwd zijn de reacties niet zo
verwonderlijk. Vvordt het niet eens Ujd voor een
duidelijk antwoord op de yuppie-mentaliteit, de
Uisco, de steeds sterker wordende prestatiedrang in
u n/e maatschappij?

Als zodanig is net hippiefeest meer dan een feest
alleen. Dezelfde ideaien van 2o jaar terug hebben
nog niets aan kracht ingeboet.

Typerend voor de laatste jaren zijn de Indiakaioen
gestoken post-hippies die hier en daar het straat-
beeld weer opvronjken met hun ongedwongen gedrag

Ontstaan als een hersenspinsel blijkt het hippiefeesi
een scnot in de roos,

liet feest duurt van 11 tot H uur.

c*r is van alles te beleven: kampvuur, barbecues,
nappieien» (compieet met bankstellen, vioeriueaen,
wierook, vloeistofprojectie, kaarsen vijvers, mystiek)
o popgroepen, diverse stands met kleding, sieraden,
trouuadours, mogenjkneden tot sponiane optredens,
vegetarisch eten, vietamese loempias, zeefdrukken,
body-pain ung, vuur jongleerders, peruaanse indi-
anen, atrikaanse percussie en wat er aiitmaal nog
meer bij komu \vant het blijft maar groeien.

Vanaf 2 uur s middags is er mogelijkneid tot
professionele kinderopvang.

Kaarten zijn in voorverkoop te krijgen. Zie hiervoor
de advertentie in dit blad.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Burgemeester S. Buddingh 'en de heer A. H. van
Vviisem uit Steenderen werden bij de jaarlijkse
untjesregen beiden onderscheiden met de Ere-
medailie in goud in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. A. Koekkoek uit Steenderen werd onder-
scheiden met de Eremedaille in zilver.

SPORTDAG HENGELO GLD

vVoensdag j.l. werden onder ideale weersomstandig
heden, zon en een zachte bries, door de leerlingen
van de Hengeiose basisscholen geijverd voor hun
athleüekdiploma.

De jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 moesten
prestaties leveren op de onderdelen hardlopen, ver-
springen, hoogspringen, balwerpen, behendigheid.

Hierbij werden zij geleid en begeleid door hei onder-
wijzend personeel. Van de 180 deelnemers leverden
een vijftal de beste prestatie.

Deze toppers kregen naast hun diploma een speciale
speld als herinnering uitgereikt Het waren Johan
Esselink en Ferdi Rexwinkel van de St. Bernardus,
Emiel Brekveid en Robert Couch van de Rozengaards
weide en Simone Milder van de Leer.

Het geheel stond onder leiding van de Commissie
Lichamelijk^ Oefening Hengelo Gld.

VOORJAARSCONCERT „SANCLUST"

Zondag 23 mei a.s. organiseert „Sanclust" een voor-
jaarsconcert in de Nederlands Hervormde Kerk in
Steenderen. Het concert wordt uitgevoerd o.l.v.
dirigente Pauü Yap.

Medewerkenden zijn Valérie Guillorit, sopraan, het
Arnhems Strijkersensemble en Klaas Stok, orgel.

Het concert begint met madrigalen van o.a. Morley,
Dowland en Monteverdi. Vervolgens zullen uitge-
voerd worden: de „Kleine Orgelmesse" van Jos'eph
Haydn, de „Cantique de Jean Racine" van Gabriel
Faurè en werken van Edward Elgar en Hendrik
Andriessen.

Dit zal het eerste concert zijn van „Sanclust" o.l.v.
dirigente Pauli Yap uit Nijmegen, die in september
1992 Klaas Stok is opgevolgd.

In het programmaboekje wordt uitgebreid informatie
verstrekt over de uitvoering en de medewerkende
gastsolisten.

Het voorjaarsconcert begint om 15.30 uur en de en-
tree bedraagt f 7.50.

MET UW HULP KRIJGT ELSJE
GEEN LEVENSLANG

Wie is Elsje? Wat heeft zij misdaan dat zij levens-
lang krijgt? Niets. Zij is ziek en dat voor de rest van
haar leven. Zij vertegenwoordigt kinderen met spijs-
verteringsziekten. Per jaar worden 21.000 kinderen
met een ziekte aan de maag, de lever, de gal
(wegen), alvleesklier of de darmen opgenomen in het
ziekenhuis. Vaak houden zij hun leven lang pro-
blemen met hun gezondheid. Problemen die kunnen
verdwijnen als de oorzaak van hun ziekte wordt
gevonden.

Daar is onderzoek voor nodig en dat kost geld. De
Nederlandse Lever Darm Stichting zamelt gelden
in om medisch wetenschappelijk onderzoek naar
oorzaken, behandeling en voorkoming van ziekten
aan het spijsverteringsstelsel mogelijk te maken.

Daartoe houdt zij in de week van 22 te,m. 28 aug.
1993 haar nationale collecte.

Geeft u iets om kinderen met spijsverteringsziekten
en kunt u zich in de collecteweek 2 a 3 uurtjes vrij
maken? Geeft u dan op bij: Annelies Wolsink, Akker
winde 20, tel. 2778 of Janny van Zegeren, de Heurne
29, tel. 2207.

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 9687, 3506 GN Utrecht



DACHT...JE

Verwen uzelf met een Gazelle. Want Gazclle fietsen
gaan jarenlang mee en ze rijden heerlijk soepel.
Neem nou de Gazelle Furore. Een moderne fiets,
met comfortabel leren Brooks zadel, v i j f versnel-
lingen, lichtgewicht frame en a l u m i n i u m velgen.
Uw Gazelle-dealer vertelt u er graag meer over.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN

REPARATIE • INRICHTING

GAZELLEKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

....Onmisbaar
tussen
aankomst en
vertrek....

Autokaarten Falkplan

Toeristen- en streekkaarten

Plattegronden

Wandkaarten

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

TE KOOP:
Peugeot 205 GTI (105 pk), antr.grijs

Peugeot 205 XE 1.1, blauw

Peugeot 205 GLD, blauw

Peugeot 205 GE 1.1, wit

Peugeot 205 XR 1.1 plus, blauw

Peugeot 205 GR, zilvergrijs

Peugeot 309 GT 1.9, antr.grijs

Peugeot 309 XE score, wit

Peugeot 309 GL profil, blauw

Peugeot 309 XL magnum, antr.grijs

Peugeot 309 XL profil, rood

Peugeot 309 XR 1.4 plus, rood

Peugeot 405 GLD, antr. grijs

Peugeot 405 GL 1.6, rood

Peugeot 405 SRD turbo, wit

Peugeot 405 GL 1.6, antr.grijs

Paugeot 605 SLI 2.0, rood

Suzuki Alto, rood

Suzuki Alto, zilvergrijs
Opel Kadett 1.3 S, blauw

VW Jetta TD, wit

Nissan Sunny 1.7 D, grijs

Mercedes 190 2.0 D, rood

^\ AUTOMOBIELBEDRIJF

itvilrberljof

3-1985

12-1986

7-1988

5-1990

4-1991

1-1992

5-1986

4-1988

7-1988

1-1989

4-1991

10-1991

5-1988

1-1989

5-1989

2-1991

5-1991

8-1985

2-1987

4-1987

1-1989

6-1990

9-1991

PEUGEOT
Blsekstraat 14, Hengelo Qld

Tel. 05753-1947

Plakhorstweg 8, Doetinchem
Tel. 08340-32851

JUWEELTJES
Een montuur is een sieraad.

Speels of stijlvol.
Van kunststof, metaal o f een combinatie.

In modieuze belijning
of trendy kleur.

Hierbij een perfect uitgevoerde
oogmeting per computer-gestuwde

apparatuur en U oogt goed.

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

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

's maandags gesloten

Café Meezen
Steenderen

Tel. 05755-1204

Te huur:

Partytent
en

biercaroussel

Kerk- en andere diensten
23 MEI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Heilig Avondmaal Kindemeven-
dienst

Verzorginscentrum " De Bleyke"
Hemelvaartsdag • 10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Dijkman, Vorden Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Hemelvaart
Woensdag 19 mei 19.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.
het gemengd koor
Donderdag 20 mei 10.00 uur Woord en Communieviering
Zaterdag 22 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 23 mei 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.
het gemengd koor
Dinsdag 25 mei 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!

20 MEI (HEMELVAARTSDAG)
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

21 - 24 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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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
Spreekuurgezins-/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 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

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

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

'fis
1 set 'Djakarta'
1 taf el af m. 180x90 cm
2 tuinbanken 'Medan' 135 cm
2 stoelen

ƒ1.455,00

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

ƒ 335,00

ƒ 590,00

ƒ 530.00

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

ƒ 275,00
ƒ1.060.00
ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.1 75,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* In bouwpakket

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek don de grootse

KUNST-, ANTIEK EN
ROMMELMARKT
te Hoog Keppel

Op hef nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden p/m. 15.000 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.

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

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Qld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang nr 15 - Periode 21 april t/m 8 mei 1993
Op 21 april werden 60 overhemden gestolen uit een kledingrek
van een confectiewinkel in Hengelo Gld.
Een inwoner van Hengelo werd geconfronteerd met vernielingen
aan zijn tuin.
Een inwoner van Hengelo deed aangifte van mishandeling. Hij
werd door een arts behandeld. Deze zaak is in onderzoek.
Op 23 april deed een Hengeloer aangifte van diefstal van een
grondboor.
Voor de 2e keer dit jaar is er een onderzoek ingesteld naar het
dumpen van een grote partij reclamefolders in het bosgebied. Tot
nu toe geen resultaat geboekt.
Op 25 april werd ontdekt dat men ingebroken had in een woning
in Hengelo. Het huis werd doorzocht, maar er is niets gevonden.
Een inwoner van Deventer raakte zijn auto kwijt. Het voertuig
was niet APK-gekeurd, niet verzekerd, had geen geldig deel III
en de belastingcentjes waren niet betaald.
Op de tijdelijke camping aan de Veldermansweg is in het "race-
weekend" een hogedrukmodulator gestolen.
Tijdens de races op zondag is er l motorfiets en l uitlaai
ontvreemd.
Een 80-tal motorrijders die het vertikten om de aanwijzingen van
politie en parkeerhulpen op te volgen werden bekeurd a ƒ 50.--
per voertuig. Zij parkeerden buiten de aangewezen parkeerplaat-
sen.
Op zondag 25 april vond er een aanrijding plaats op de
Kruisbergseweg hoek Kroezerijweg. Aan een automobilist uit
Hengelo werd geen voorrang verleend. De passagiere is kort na
het ongeval bevallen van een gezonde zoon.
Milieu
Met een inwoner van Hengelo werd de afspraak gemaakt dat
sloopafval uit een bosperceel verwijderd wordt, alsmede een op
eigen terrein staande sloopauto. Een maand na afspraak volgt een
controle.
Op 26 april deed een inwoner van Varssel aangifte van diefstal
van een schepemmer. Deze was bij zijn vijver weggehaald.
Vermiste jonge vrouw terecht
In september 1992 is er veel aandacht geweest in de regionale
dagbladen en Duitse TV i.v.m. een verdwenen Duits meisje dat
enige weken in Hengelo had verbleven. Inmiddels is bekend dat
haar moeder onlangs in Spanje een ontmoeting met haar heeft
gehad.
Op 29 april verloor een automibilist op de Ruurloseweg in de
bocht bij het Zelle de macht over het stuur. Enige boompjes
werden kapot gereden.
Op de Lankhorsterstraat ontstond een kop-staartbotsing.
Op 30 april ontstond er een lichte aanrijding tussen 2 auto's in
Keijenborg. Of een der partijen het niet gemerkt heeft of opzet-
telijk is doorgereden is niet bekend.
's Nachts is er ingebroken in zowel de PAX-kantine als in de
sporthalkantine. Er werd weinig weggenomen. De braakschade
bedraagt vele honderden guldens.
Op de mooie Koninginnedag werden 5 motorrijders bekeurd
i.v.m. het rijden op de Venneweg. Dit is een aanhoudende zorg.
De politie blijft controleren. Zonodig gebeurt dat in burgerkle-
ding en wordt er op kenteken bekeurd.
Op de Bleuminkweg werd een reegeit doodgereden door een
automibilist.
Op l mei werd aan de Rusthoek een bloembak vernield door
onbekenden.
's Nachts op 3 mei werd gezien dat onbekenden autospiegels
vernielden. De stoere knapen konden ontkomen. Vermoedelijk
probeerden deze flinkerts ook het dak uit van het nieuwe VVV-
kantoortje.
Op 6 mei aangifte ontvangen van een poging tot inbraak in een
garage bij een woning aan de Krommedijk. Er ontstond enige
braakschade.
Op de Banninkstraat is op 6 mei te 13.00 uur schade ontstaan bij
een aanrijding. De veroorzaker, een blauwe Nissan Sunny is
doorgereden.
Aan de Bruinderinkweg werd een hogedrukspuit gestolen.
Alarmmelding (loos)
In totaal moest er deze periode 4 maaJ worden uitgerukt i.v.m. een
inbraakmelding. In alle gevallen was het loos alarm.

B.J. Eijsink


