
62e jaargang no 21 dinsdag 25 mei 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), S teen deren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram

Varkens
Filet rollade

895500 gram ViVV
met de hand geknoopt

Hollandse
Biefstuk

li4U 250 gram UiC/O

Kipfilet

7 W500 gram l ivv

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.«73

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 0.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN .

VERKOOPKAS

5 staand Geraniums

diverse kleuren l \Jm

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Pluk de hoge lente-rente
bij deVSB Bank

De Mei-rekening! Een bijzonder aanbod alléén
in de periode van 19 tot en met 28 mei 1993.

Looptijd

1, Sof 5 jaar vast

Minimum inleg

f500,-

Actietarief nu

6,25% (norm. 5,75%)

Memelink & Bergervoet
Spalstraat 11, Hengelo C,ld., telefoon (05753) - 1521

(Agrntsihap VSB Bank Uoeiimhem)

Philips video VR231
Schitterende supersnelle video met
een perfekte beeld- en geluids-
weergave. Zeer eenvoudig te be-
dienen en met vele handige extra
mogelijkheden.

Philipsprijs895,- nu

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

Wij berekenen geen voorrljkosten.

Woensdag 26 mei
openen wij onze nieuwe winkel in Zelhem.

Wij hebben deze iveek dan div. kanjers van

aanbiedingen, die natuurlijk ook voor onze

ivinkel in Hengelo (Gld.) gelden.

per stuk

gegarneerd met nootjes

3.25
2.00

Woensdag en donderdag
Zeeuwse Plaatcake
Rozijnenbol

De gehele week

Kop Koffie + aardbeienschelp 3.75

Vrijdag en zaterdag

Pinksterwegge
met 10O% amandelspijs, ± 100O gr. Oi O (J

Aardbeien Slagroomsnit perstuk 7.98

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

Markt 1 - Zelhem - tel. 08342-2700

ZATERDAG 5 JUNI
organiseert de Chr.

l muziekver. "Crescendo"
voor de 21 e keer haar
jaarlijkse

ROMMELMARKT
Kom KIJKEN, KEUREN en KOPEN

nabij de Welkoop-winkel in de Spalstraat
te Hengelo Gld.

Aanvang verkoop 10.30 uur

ZATERDAG 5 JUNI

GERANIUM EM PERKPLANTENMARKT

* grote collecte geraniums
3fc Vele fUChSJa'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

Café

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

1e Pinksterdag
30 mei

INFINTTY
aanvang 21.30 uur

Moeras en Oever-

planten nu

25% korting
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerl]

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
TeL 05753-1424

ERK TOCH
HOE STERK

GEREEDSCHAPS

KOFFER
16-VAKS INDELING
- Gemaakt van slagvast kunststof.
- Voor vele doeleinden geschikt.

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN OE WARME BAKKER

Maak van de Pinksterdagen Smuldagen
met brood en banket van Bakkerij
Hekkelman.
Gezellig buiten brunchen!
Wij bakken graag uw broodjes en brood
voor een feestelijke brunchtafel.

Deze week:

Pinksterslof met spijs 4.95
Sesamcrackers l. 95
vrijdag en zaterdag

Cerise Cakepunt l .75
Gaat u naar de camping of naar zee, dan
neem je natuurlijk broodjes en brood
van Bakkerij Hekkelman mee!

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Tel. 05753-1200NNWC^MOLENMKKERS

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Ze zijn er weer vanaf
woensdag 26 mei

de echte HOLLANDSE NIEUWE
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Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; /owel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-2524

KRUIDKOEK van 4.75 voor 4.25

KRUIDCAKE van 5.25 voor 4.75

\ MAISBROODJES van 0.60 voor 0.50
>
«3XXV9 3Wd VM 3d NVA - U3XXV8 3WUVM 30 NVA

SATé SNITSELS

per stuk

KATENSPEK

100 gram

6.45

2.00

l.BO

m

Z-E weg 6, Toldijk
A;in de wi-v" /.uti>h«'ii - Dot'tinchem

Dinsdag na Pinksteren zijn onze

Salons gesloten

GEBR. RUNDERROLLADE

100 gram 3.05

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



RICHARD HEBBEN EN ANJA WINKEL

gaan trouwen op vrijdag 28 mei 1993 om 10.00 uur
in het gemeentehuis te Steenderen.

Om 11.00 uur is de kerkelijke inzegening door ds.
Gerbrandy en pastoor van Zanten in de Kapel te
Bronkhorst.

Dagadres: zaal "de Engel", Dr. A. Ariënsstraat l te
Steenderen.

Gelegenheid tot gelukwensen van 14.30 tot 16.00
uur.

Ons adres: Voortseweg 9, 7227 NH Toldijk.

WIM STOLTENBORG & MARJA PLANT

gaan trouwen op donderdag 3 juni 1993 om 10.30
uur in het gemeentehuis van Hengelo (Gld).

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.15 uur
in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld).

U bent van harte welkom op onze receptie die wordt
gehouden van 16.30 tot 17.30 uur in zaal "De
Ploeg", Burg. Rijpstrastraat 10 te Zelhem.

Ons adres: Poelsweg 43, 7256 AE Keijenborg.

1953 1993

Op 2 juni a.s. hopen wij D.V. met kinderen, klein-
kinderen en oma's ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Daarom houden wij receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in restaurant "Den Bremer" te Toldijk.

GERRIT JANSEN
GREET JANSEN-HARMSEN

Kruisbrinkseweg l,
7227 DA Toldijk.

MUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!
Muziekschool Hans & Esther Scheerder

houdt in de maand juni 2 voorspeelavonden.

De eerste avond wordt verzorgd door de

pianoleerlingen op donderdag 3 juni.

De orgel, piano en synthesizer leerlingen

tonen hun muzikale kunnen op maandag

21 juni.

Beide avonden worden gehouden in zaal

Langeler.

Aanvang 19.30 uur - Toegang gratis.

Inlichtingen: Muziekschool Hans & Esther

Scheerder (tel. 05753-2974)

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

KROPSLA 2 krop voor 0.98

GEMENGDE SLA per zak 1.98

Superklasse

HOLL GOLDEN DELICIOUS
per kist 9,98

6 kilo 5,50

Rauwkost aanbieding:

Alle soorten RAUWKOST

Uitzoeken naar eigen keus
en smaak '/2kilo 4.98

Kaasreklame:

OUDE KAAS '/2kilo 7.45

Kom een kijkje nemen.

Verder prettige Pinksteren.

Hamove - Hengelo Gld

Zondag 30 mei (1e Pinksterdag)

Puzzel-oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen

Inschrijven vanaf 13.30 uur bij

't Averenck, Spalstraat 45 te Hengelo Gld.

Start 14.00 uur.

r HAMOVE PUZZEL-ORIëNTERINGSRIT

De jaarlijkse Pinksterrit, een niet al te moeilijke

puzzel-oriënteringsrit wordt zondag 30 mei (Ie Pink

sterdag) georganiseerd door de sportcommissie van

Hamove.

De heren van de sportcommissie hebben er onge-

twijfeld weer een leuke rit van gemaakt, die voor

iedereen te doen is.

Het HKM-Oranjecomité
dankt onderstaande sponsors voor hun

financiële bijdrage aan het Oranjefeest.

Rabobank
van Onna kapsalon
Kohier juwelier
Gebr. Lubbers bouwbedrijf
Wolbert bouwplancentrum

Edah levensmiddelen
van Aken assurantie
Smikkel in
Bruggink bakkerij
Reiger Racing
Weustenenk BV bouwmaatschappij
Ridderhof garage

Weijers autorijschool
Wullink aardappelen
Harmsen ijzerwaren
Hekkelman bakkerij
van Geenhuizen bouwplanbureau
vishandel Hengel
Lubbers woonwinkel
HCI bouwmaterialen
Apotheek Hengelo
Sloot accountant
Eijkelkamp klein stapel bouw
Memelink kapsalon
Thuis Best woningbouwver.
Gisbergen woninginrichting

De Eendracht bouwbedrijf
Reugebrink-Besselink bouwbedrijf
Heijink Spannevogel
Harmsen vakschilders
Langeler horeca
Beo bloemenboetiek
Groot Kormelink opticien
van de Weer café restaurant
Expert Arendsen
Goma metaalwarenfabriek
Drukkerij Uiterweerd

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Blomberg
WASGEMAK VAN BLOMBERG,
MAATGEVEND OP ELK GEBIED!

Moderne wasverzorging is synoniem met wasmachines

die veel presteren met een ecologisch verantwoorde techniek.

Daar staat Blomberg voor

Wij informeren u graag uitvoerig:

VIBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

BLOMBERG. De nieuwe trend in wassen

Deelname is mogelijk voor auto's, motoren en brom-

fietsen. Vanaf 1.30 uur kan er ingeschreven worden

bij hotel 't Averenck, Spalstraat 45 te Hengelo. De

start vindt om 2.00 uur plaats,

6N TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

f f

NET EFFE GEZELLIGER
Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek

Broodjeszaak Smikkel in

Tapperij "de Zwaan
presenteert op zondag 30 mei 1e Pinksterdag

de Rock Soul formatie

Do ree n
met o.a. Dorien Teeuwisse, zang

Johan Slager, zang, gitaar (ex Kayak)

Tevens verdedigt deze dag ons voetbalelftal de

beker van het Hi-Ha tournooi bij Dierssen Halfweg.

In 1992 wonnen zij deze één meter hoge cup!

Verder is onze discotheek zowel

1e als 2e Pinksterdag geopend.

Uit, goed voor U!!!

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
30 mei t/m 12 juni - Rode Kruis
13 t/m 19 juni - AVO-Nederland.

PUBLIKATIE WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 12 t/m 18 mei 1993 waartegen
op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, 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.

aan:

E.J. Lubbers, Hummeloseweg 3a,
Hengelo Gld

L.A.M, de Jong, Het Karspel 80,
Hengelo Gld

K.G.J. Peters, Boeijinkweg 4, Keijenborg

het oprichten van een woning met garage/
carport op het perceel Berkenlaan 17

het oprichten van een woning met garage/
carport op het perceel Berkenlaan 19

het oprichten van een garage/berging ter
vervanging van een bestaande schuur

het uitbreiden van de woning met een aan-
gebouwde berging

het oprichten van een berging/dierenverblijf

MELDINGEN WET

MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
10 mei 1993 tot 17 mei 1993 een melding
ingevolge de Wet milieubeheer is ingeko-
men van:
de heer J. Berendsen, in verband met het
van toepassing worden van het Besluit
herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
milieubeheer, op een reeds opgerichte
herstelinrichting voor motorvoertuigen aan
Veldhoekseweg 2 te Hengelo Gld.
de heer R. Zweverink, in verband met het
van toepassing worden van het Besluit
detailhandel milieubeheer, op een reeds
opgerichte detailhandel aan lekink 8 te
Hengelo Gld.

Hengelo, 25 mei 1993.

OUD PAPIER
APART

W. Wentink, Meidoornstraat 26,
Hengelo Gld

R.B.M. Kok, Zelhemseweg 12a,
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, afde-
ling Grondgebiedszaken.

OUD PAPIER INZAMELAKTIES "1

OUD PAPIER KALENDER JUN11993
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende
plaatsen:
Dinsdag 1 en woensdag 2 juni
Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school
Tot 18.00 uur.

Woensdag 23 juni
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf
dinsdagavond kan het papier worden gebracht, goed gebundeld of in dozen verpakt.
23 t/m 26 juni
Basisschool Bekveld. Container aan Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Zaterdag 26 juni
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg.Container op de parkeerplaats bij de St. Bemardusschool.
Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00 uur
Dinsdag 29 en woensdag 30 juni
Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 30 juni en donderdag 1 juli
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de school. Woens-
dag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

| VERORDENING WONINGGEBONDEN SUBSIDIES]

Op 19 april 1993 heeft het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland (SOG) een
subsidieverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de voorwaarden vastgelegd
die gelden om subsidie te krijgen op nieuwbouw en verbetering van woningen,
woonwagens en standplaatsen.
In de verordening zijn niet alleen de voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen
als u subsidie wenst. Ook de voorwaarden voor de gemeente en het SOG bij het
behandelen van de aanvraag en het toekennen van subsidie zijn erin vermeld.

De subsidieregeling ligt tot 1 juli 1993 voor een ieder ter gemeerjtesecretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage.
Als u na lezing van de subsidieverordening van mening bent dat deze zou moeten worden gewijzigd, dan kunt u dat vóór die datum
schriftelijk en met opgaaf van reden(en) kenbaar maken aan het SOG, Postbus 53, 7000 AB Doetinchem.

Hengelo, 25 mei 1993.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
10 mei 1993 tot 17 mei 1993 een aan-

vraag ingevolge de Woningwet is ingeko-
men van:

K.G.J. Peters, voor het oprichten van een
garage/berging, gelegen aan Boeijinkweg
4 te Hengelo.

Hengelo, 25 mei 1993.

Stel kijkcomfort niet langer uit..

neem Varilux® Comfort van Essilor.
V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met

problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"

nodig. Een bril met de nieuwe Varilux*

Comfort brilleglazen van Essilor is dan voor

u de beste en meest praktische oplossing.

Bij een zeer natuurlijke hoofdhouding heeft u

weer het jeugdige en comfortabele zicht van

dichtbij tot verafzonder hinderlijke overgangen.

S tel kijkcomfort niet langer uit en informeer bij

ons over Varilux* Comfort glazen van Essilor.

CSSILOR

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld Telefoon 05753 • 1374



Te huur six pack kampeer afzctunit, past op alle
piek up's. Tel. 05755-1204

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt op /.aterdag
5 juni van de chr. muziekver. Crescendo, Bel dan tel.
05753-1782.
Ook 2e hands kleding is van harte welkom (graag wel
gewassen).

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

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SNITSELS 100 gr 1.60

SLAGERSHAM 100 gr 1.50

FRIKANDO 100 gr 2.50

SLAGERIJ

•MEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Bent U geïnteresseerd om op een gezonde en
prettige manier

af te vallen
en/of zoekt U oen goed betaalde

bijverdienste
i.v.m. distributie van deze artikelen

kom dan heden

donderdag 27 mei
om 20.00 uur naar de voorlichtingsbijeenkomst
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

PINKSTER-

PAKKERS

* AMARETTO PINKSTERSTAAF

6.00

nu

* PINKSTERSTOLLEN

al vanaf

* DIVERSE PUDDINGEN

* KROKANTE AARDBEISCHELP

AKTIE 8.98

NIEUW:

* PINKSTER PROFEETJES

nu O.95

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Wij wensen U zonnige Pinkster-
dagen

Voor dte vele felicitaties, bloemen en kado's,
bij ons 35-jarig huwelijksfeest ontvangen,
willen wij u heel hartelijk bedanken.

JOKE EN DAAN V.D. KOLK

Wehmestraat 4,
7221 BT Steenderen.

Soms is hij even weg.
Epilepsie is een korte storing in de werking van de her-

senen. Alsof de radio even uitvalt. Iemand kijkt plotseling

afwezig, frummelt aan kleding, raakt soms onverwacht

bewusteloos. Honderdduizend mensen hebben het

Daar zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.

Al 100 jaar actief.
fS Postbus 9587,3506 G N Utrecht. Tel. 06-8212411.

-XtiÊUiZ

Ie Pinksterdag

zondag 30 mei

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST

„D'M Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

OPMERKELIJKE SPAARAKTIE

BIJ REGIONALE VSB BANKEN

In d'e maand mei houden de VSB banken in de regio
een zgn. deposito-actie. Spaarders kunnen hun geld
vastzetten tegen een rentetarief van maar liefst 6,25%
Dat is een half procent meer dan het normale d'epo^-
sito-tarief.

De actie is opmerkelijk omdat landelijk gezien de
rente nog steeds een dalende tendens vertoont. De
VSB bank garandeert over de gekozen spaarperiode
echter een vast rentetarief, dat hoger ligt dan het
gangbare percentage van 5,75.
Spaarders kunnen kiezen uit drie mogelijkheden:
ze kunnen hun geld voor l, 3 of 5 jaar naar de bank
brengen. De actite geldt voor de periode van 19 t.e.m.
28 mei, daarna is er weer sprake van het normale
rentetarief.

Aan de actie doen mee de VSB kantoren in Do'etin-
chem, Doesburg, 's Heerenberg, Hengelo Gld,
Gaanderen en Terborg. Niet alleen klanten van de
VSB kunnen er gebruik van maken, ook voor andere
spaarders staan de deuren open.
Voor eventuele nadere inlichtingen kan men con-
tact opnemen met assurantiekantoor Memellnk &]
Bergervoet, tel. 05753-1521.

"Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

SIEUN DE TEGENAANVAL OP HET ONVERWACHTE

Het Integraal Kankercentrum
weel raad bij vragen van patiënten

hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080-23 99 59

IKMCT
JIJZONKR?

W'SA ,KAL!

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
03 intcrcaril

JUBILEUMKQÏ T .FKTIE
50

De Kennemer Jubileumkollektie,
speciaal voor die hoogtijdagen,
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLJERS

Help het Nationaal Revalidatie Fonds helpen

EN AL DIE ANDERE GEOFFREYS?
Kent u hem nog, Geoffrey? Die aardige jongen die op zo 'n afschu-

welijke manier z 'n rechterhand verloor. Heel Nederland heeft dat vlak voor
de jaarwisseling op tv kunnen zien. In een vuurwerkpreventiefilm die met
financiële steun van het Nationaal Revalidatie Fonas (NRF)
is gemaakt. Met Geoffrey gaat het goed. Binnenkort begint hij aan een
beroepsopleiding in ff oensbroek. Helemaal op hem en z'n handicap afgestemd.
Hoe net hem daar vergaat en bevalt kunt u trouwens binnenkort
ook op tv zien. In een speciale, korte film van het NRF.

HOEZO HANDICAP?
Maar er zijn in Nederland
duizenden Geoffreys.
Duizenden mensen met een
aangeboren of later gekregen
handicap. En dan loop je al
snel het risico in een isole-
ment te raken. Je kunt niet
alles meer, je bent afhanke-
lijk van anderen en sommige
zaken zijn letterlijk onbereik-
baar. En dat alleen omdat je
een handicap hebt. Soms
lijkt het wel of de maat-
schappij meer met je handi-
cap zit dan jezelf. Terwijl je
alleen maar een normaal
leven wilt leiden. Mag dat
misschien?

Jt WUC* Y«-» «ru
WE KUNNEN DOEN
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HET NRF SPRINGT
FINANCIEEL BIJ

Het Nationaal Revalidatie
Fonds probeert mensen met
een handicap weer een eigen
plaats in de maatschappij te
geven. Niet meer, maar ook
niet minder. Daarom steunen
we financieel projecten waar-
bij dat met name geprobeerd
wordt. Maar ook aan preven-
tie- en revalidatieprojecten
geven we geld. Van kano-
varen voor mensen met een
handicap tot aangepast
vervoer, van begeleidings-
projekten voor een beroep
tot speciale therapieën.

GELD MAAKT
VAAK
GELUKKIG
Voor al die
projecten is geld nodig.
Veel geld zelfs. Dan alleen
kunnen we ons werk doen
en Geoffrey en al die andere
mensen met een handicap
een volwaardig bestaan
geven. En blijven geven.
Voor dat geld doen we nu
een dringend beroep op u.
Geef hun het recht op een
normaal bestaan. Geef daar-
om met gulle hand. Zij heb-
ben het nodig. En daarom
hebben wij het nodig.

NIEUW!

GEOFFREY NOGMAALS
IN BEELD

N a t i o n a a l R e v a l i d a t i e Fonds
Het Nationaal Revalidatie Fonds, Van Randwijcklaan 10A, 3814 AL Amersfoort. Tel. 033 - 758050, Fax. 033 • 757715

Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet.

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Intercard-huwelijkskollektie

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

Regeli(\kstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

glintcrcani j



Veili en fiscaal

vriendelijk

Beleggen? U wilt uiter-

aard zoveel mogelijk de

fiscale voordelen benutten

én een hoog rendement

realiseren.

Maar liefst

zo weinig

mogelijk risi-

co lopen.

Daarom is

er nu het Nettorente

Fund, een nieuw beleg-

gingsfonds van de Robeco

Het
NettorcnU

Fund.

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-

taalt u géén

aankoopkosten.

Voor een nóg hoger

rendement. Rabobank Q
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Net zo makkelijk! Met de nieuwe Field Cruiser van Gazelle
Een ATB met haar op zi jn tanden, 21 versnellingen en een super
sterk frame.

GAZELLEC^Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden
Kiettendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

EN S l N K
GLAS-VERF-KHANO

Rabobank. Aangenaam.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld
St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo O.

Familiedrukwerk!! s
o

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheldskaarten bent U bij ons o
op het juiste adres. o

o
Vele modellen tegen gunstige prijzen! n

Dus bel of kom naar

lAifoiweebcl
drukwerk

Kampatrut 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Kerk- en andere diensten
PINKSTEREN - 30/31 MEI 1993

Remigiuskerk
Ie Pinksterdag - 10.00 uur ds. A. B. Elbert, ds. P. F. de Vries -
Belijdenisdienst Kindemevendienst
2e Pinksterdag - 10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel
Ie Pinksterdag - 10.15 uur ds. R. Molemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld
Pinksteren
Zaterdag 29 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-
mengd koor
Zondag 30 mei 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 31 mei 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.
het gemengd koor

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

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

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

28 MEI -1 JUNI (PINKSTEREN)
Dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp), tel. 2262

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: maandagt.e.m. vrijdag 8.00-12.30uuren 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 19.00-1930 uur en volgens afspraak.

DOREEN IN DE ZWAAN
Op zondag 30 mei l e Pinksterdag zal de rock soul formatie
Doreen optreden in tapperij de Zwaan te Hengelo Gld,
De band Doreen is geformeerd rond de fabuleuze zangeres
Dorien Teeuwisse.
Reeds enige jaren boekte deze band veel succes als vijf-
mans formatie onder de naam Plus Doreen. Daarna werd
uitsluitend nog als trio gewerkt, genaamd Trio Doreen. wat
meer een akoestische vorm heeft.
Doreen is een viermans band d.w.z. één dame (Heemskerk)
en drie heren (Amsterdam) waarbij het akoestische karak-
ter behouden is gebleven en swingen doet het meer dan
ooit!!
Stevige Rock en swingende Rock/Soul nummers worden
met een "funky feel" en tomeloze energie uitgevoerd maar
ook hartverscheurende ballads vol passie en dynamiek
zullen de zaal doen bruisen!!
De band bestaat uit: Dorien Teeuwisse, zang, Johan Slager,
gitaar-zang. Mare Klaassen, bass-keyboard, Roger Wollaert,
drums.
Doreen is te zien Ie Pinksterdag in tapperij de Zwaan te
Hengelo Gld.

"CRESCENDO" ORGANISEERT WEER EEN
ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekver. "Cres-
cendo" uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommel-
markt organiseren en wel op zaterdag 5 juni a.s.
De Rommelmarkt zal weer plaats vinden in de nabijheid
van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld.
De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur.
Bij eventueel slecht weer zal de Rommelmarkt worden
gehouden op zaterdag 12 juni.
De supporters van "Crescendo" zullen weer aanwezig zijn
met o.a. de bekende wafels.

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 u w (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Regio-kantoren:
- Hengelo Gld., 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 Usselstreek)
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) 0-G43-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

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

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 tafel afm. 180x90 cm
2tuinbanken 'Medan' 135 cm
2 stoelen

ƒ 335,00
ƒ 590,00
ƒ 530,00
ƒ1.455,00

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

1 set Toba'
1 tafel afm. 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

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tf f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 • tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Aanschaf levert extra's op
EUROPAS AANTREKKELIJKER DAN GEWONE

BANKPAS

Ruim driekwart van alle Nederlanders heeft een pasje met
pin-code. Veel mensen hebben er een waarmee ze alleen in
Nederland geld uit de automaat kunnen halen, vaak ook
nog alleen maar bij de eigen bank. Ze hadden beter vooreen
Europas kunnen kiezen, omdat je daar veel meer mee kunt
doen. Je kunt er bijvoorbeeld in heel Europa geld mee
opnemen. Ook is er binnenkort in het buitenland via betaal-
automaten mee te betalen.
In het buitenland heb je niks aan een bankpas voor nationaal
gebruik, terwijl Europashouders gebruik kunnen maken
van bijna 60.000 geldautomaten die in heel Europa zijn
opgesteld. En dit aantal breidt zich in snel tempo verder uit.
In alle belangrijke Europese (vakantie)landen zijn de appa-
raten ruimschoots aanwezig.
Of je nou Portugal neemt. Oostenrijk of Italië; met de
Europas is 24 uur per dag geld op te nemen. In alle bekende
vankantiegebieden en nagenoeg alle steden is een groot
aantal apparaten opgesteld. Vijf minuten lopen en je komt
er een tegen. Ook in 'uithoeken' als bijvoorbeeld Cyprus of
Israël zijn geldautomaten te vinden. Daar waar ze niet
aanwezig zijn. is gebruik te maken van de aloude
eurocheques.
Gratis
De goedkoopste Europas kost jaarlijks ƒ 17,50. Maar
mensen die nu een Europas aanschaffen hebben aanzienlijk
voordeel. De Rabobank brengt deze nieuwe aanvragers
namelijk voor 1993 helemaal geen kosten in rekening.
Bovenop dit gratis gebruik, krijgt iedere nieuwe
Europashouder van de Rabobank als extraatje ook een
Museumjaarkaart. Deze museumpas, die tot eind 1994
geldig is, kost normaal gesproken veertig gulden per jaar.
Honderden musea, waaronder ook openlucht musea, zijn
gratis te bezoeken en zo vaak u maar wilt.
Overstappen
Het is heel eenvoudig om over te stappen van een bankpas
met beperkte mogelijkheden naar de Europas. Een be-
zoekje aan de bank is voldoende (doe dit ruim voor u op
vakantie gaat, min. 3 weken); u ondertekent hel aanvraag-
formulier en binnen twee weken krijgt u bericht thuis dat de
Europas klaar ligt. Als u deze ophaalt levert u de oude
bankpas in. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Rabobank bij u in de buurt.

sterke
merken NOQ meer puzzelplezier!

FAVORIET

WOLTERS BOEKHANDEL
HENGELO GELDERLAND
Puzzelboeken in veel sterren

beleef ook puzzelplezier

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

KÖHLER-WISSINK INTRODUCEERT VARILUX
COMFORT
het meest comfortabele brilleglas voor leeftijdsver/Jen-
den
Voor mensen die voor veraf en dichtbij een bril nodig
hebben (leeftijdsverzienden), is de mooiste oplossing een
brilleglas met beide benodigde sterktes in één. Zij hoeven
dan niet wisselend hun bril voor in de verte en hun leesbril
op en af te zetten.
Multifocale Essilor Varilux brilleglazen zijn voor hen de
beste kijkoplossing. Want daarin lopen de sterktes voor
veraf en dichtbij zien heel geleidelijk en zonder hinderlijke
onderbrekingen in elkaar over. Inmiddels zijn er diverse
Varilux uitvoeringen ontwikkeld om aan de individuele
wensen en behoeften van de brildrager zo goed mogelijk te
kunnen voldoen.
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van multifocale
glazen is Varilux Comfort. Door een ingenieuze construc-
tie van het glas is het nu mogelijk dat presbyopen het kijken
in alle richtingen, van dichtbij tot veraf, weer ervaren als
vroeger, toen zij nog geen bril of slechts een bril voor veraf
droegen.
Varilux Comfort brilleglazen kenmerken zich door een
zeer groot leesgebied dat een ongekend leescomfort biedt.
Onder alle omstandigheden kan de drager goed en comfor-
tabel zien bij een zeer natuurlijke hoofdhouding. Boven-
dien heeft de drager een onbelemmerd zicht op alle afstan-
den.
Bij Varilux Comfort zijn deze eigenschappen als eerste en
enige in één multifocaal brilleglas gecombineerd. Mede
hierdoor verloopt de gewenning aan Varilux Comfort gla-
zen opvallend snel.
Uitvoerige draagproeven hebben aangetoond dat Varilux
Comfort brilleglazen door hun bijzondere eigenschappen
de andere multifocale glastypen ver overtreffen in kijk-
comfoit
Varilux Comfort is vanaf heden verkrijgbaar bij Juwelier
Kohier-Wissink te Hengelo Gld.


