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DRUKKERIJ WOLTBRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH H«*g«Ju «ld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

ra omstreken

KLEDING- nef even anders

W1DEFASH10N

Alleen zaterdagmorgen 19 juni 1993
vroege vogels aanbieding

%|F ^J %PF _

alle Levi's spijkerbroeken 99,95
SPALSTRAAT 32'- HENGELO GLD

KLEDING - nef even anders

WIDE FASHION

Rib en
Haaskarbonade

4.95

Pampaschijf

100 gram l •

500 gram

Varkens
filetlapjes

500 gram

Varkens
filetrollade

7.95 8.95500 gram
met de hand geknoopt

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.93
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O. b/O

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

HOUDEN VAN VADER IS GOUD EN ZILVER
Zilveren relatieringen
met goud ingelegd

Zilveren bicolor
dasklemmen

Gouden bicolor
dasklemmen met
zirkonia

Voor vader
Zware zilveren

bicolor
sleutelhanger

Gouden
ANJER

herenring

Zilveren
ANJER

herenring met
\ machinale

monogram

J U W E L I E R -
Spalstraat 15 Hengelo Gld

O P T I C I E N
Telefoon 05753 1374

Gouden
ANJER

herenringen met
nanogravuie

***

Hotel ~ Café ~ Restaurant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

20 juni wordt vader versierd

14

gouden

een

uw altwie ww uadex&

die Houden uw dijt

Andere ideeën:
14 krt gouden herenringen
14 krt gouden colliers
14 krt gouden graveerplaatjes
zilveren herenringen v.a. ƒ 25,--
zilveren dasschuiven v.a. ƒ 20,--
doublé dasschuiven
doublé colliers met 10 jaar garantie
grote kollektie herenhorloges

Tot ziens!

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

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

VADERDAG!
Verwen Vader met een

CD of MC van

de SPANNEVOGEL

Hengelosestraat49,7256 AB Keijenborg
Telefoon05753-3357

x\
Muziekliefhebbers opgelet!

Grote voorspeelavond van
Muziekschool Hans en Esther

Scheerder in zaal Langeler
op 21 juni a.s.

De leerlingen spelen op:
- keyboard, - orgel, - electronische
piano, - synthesizer, - workstation

Aanvang 19.30 uur - Toegang gratis

Inlichtingen:

Muziekschool Hans en Esther Scheerder
De Heurne 45, Hengelo (Gld.), tel. 05753-2974

TIP:
ALLE

VADERS
EEN
SURFPLANK!

* Surf plankjes (een lekkere koek)

1.50
* originele Vaderdagtaart

v.a. 9.95

De lekkerste broodjes vind je bij
Bakkerij Keunen

* deze week: Kruidenbroodjes

5O Ct

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor vaders met smaak

VADERDAG-TIP
vlotuitziende - sportieve

Jacks
Nu voor vaderdag op alle jacks

10% korting

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383



Voor KADO'S naar de S PANNEVOGEL
ook voor Vaderdag kado's!

Prins
Bernkard

Fonds j Anjer
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Nederland

door leden van de muziekverenigingen
Concordia, Crescendo, St. Jan en

majorettenver. Hengelo

21 t/m 26 juni a.s.
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
U ^

l Bakkerij Bruggink
Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

ftPf ELFLAPPEI» _
van l.65 voor | £ft

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.75 voor '

g CROISSANTS
van 1.25 voor

<
>
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MVA - uaMHva aiAinvM aa NVA

RiBUPPEN
500 gram 8.95
COTELETTO'S
per stuk f CQ

ROLPENS UIT 'T ZUUR
100 gram 1.40

FIJNE LEVERWORST
100 *ram O.9O

SLAGERIJ

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

Dolgelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

PATRICIA

Co en Hetty Middelink
Bert
Manon

4 juni 1993.

Kerkekamp 59,
7255 CN Hengelo Gld.

Na een ernstige ziekte is op 51-jarige leeftijd over-
leden mijn lieve vrouw, dochter, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

LINIE ROUWEN-ROET
echtgenote van Frans Rouwen

Uit aller naam,
Frans Rouwen

5 juni 1993.

9197BasswoodRoad
Sidney B,C
V8L-3N8
Canada

Correspondentie-adres: C. Meijers,
Kervelseweg 21,
7255 BE Hengelo Gld.

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen In Peugeot 205

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
20 t/m 26 juni - Prins Bernhard Fonds
27 juni t/m 3 juli - Epilepsie Fonds.

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.

Nu de renovatie van "De Bleek" nage-
noeg is voltooid, willen wij graag het vol-
gende onder de aandacht brengen.
Het opknappen van "De Bleek" is zodanig
uitgevoerd dat wandelaars over de Bleek
en het aangrenzende wandelgebied kun-
nen lopen waardoor het mogelijk is om de
aanwezige dieren van dichtbij te bewon-
deren.
Deze wandelpaden zijn uitsluitend aan-
gelegd voor de wandelaars en het is dan
ook niet toegestaan dat deze paden wor-
den gebruikt door (brom)fietsen.
Ook is het niet toegestaan honden los te
laten lopen op de Bleek.
Het vissen in de Bleek en Steintjesweide,
alsmede in de waterpartijen, is verboden.
Speciaal wordt nog aandacht gevraagd
voor het talud rondom de Bleek, het is
namelijk verboden het talud te betreden
omdat hierdoor het gevaar bestaat dat dit
gaat verzakken omdat de aanplant nog
vrij jong is.
Laten we er voor zorgen dat dit uniek
recreatiegebied tot in lengte van jaren
kan worden behouden.

Het komt de laatste tijd regelmatig voor
dat openbaar groen, wegen en terreinen
ernstig worden verontreinigd door tuin-
en snoei-afval, vuilniszakken en huishou-
delijk afval.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene
Plaatselijke Verordening is het verboden
dergelijk afval illegaal te storten.
Via de grijze en groene container kunnen
deze stoffen worden afgevoerd en tevens
wordt zes keer per jaar grof huisvuil opge-
haald (zie de ophaalkalender 1993).
Tevens wordt nog opgemerkt dat het ook
verboden is om caravans en aanhangers
in het openbaar groen te parkeren.
Laten wij met z'n allen proberen de ge-
meente schoon te houden!!
Wij rekenen op uw medewerking.

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er een aanvraag
ingevolge de Woningwet is ingekomen
van:
de heer F. Diks, voor het oprichten van
een berging, gelegen aan Sarinkkamp 89
te Hengelo;
de heer J. Veldhuizen, voor het oprichten
van een woning, gelegen aan
Hummeloseweg 5b te Hengelo;
de heer D.H. ter Welle, voor het oprichten
van een woning, gelegen aan Dreef 14 te
Hengelo;
de heer G.J. de Greef, voor het oprichten
van een woning, gelegen aan Dreef 16 te
Hengelo;
de heer B.A. Meenink, voor het vervan-
gen van het voormalige boerderijgedeelte
door een berging/hobbyruimte, gelegen
aan Bronkhorsterstraat 9 te Keijenborg.

Hengelo, 15 juni 1993.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemns zijn om op de aanvraag van:
Stichting Elia te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een hotel, congres-, evangelisatie-
en gezondheidscentrum, op het perceel Kervelseweg 36-38 te Hengelo Gld., positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of runder
voor de omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 16 juni 1993 tot 16 juli 1993. Na deze datum,
tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-
beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

Hengelo, 15 juni 1993.

| PUBLIKATiE WET AROB .
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 2 t/m 8 juni 1993 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden
ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan:

A.A. Wolters, Prunusstraat 22, Hengelo Gld

v.o.f. Hendriks, Hengelosestraat 26a, Keijenborg

J.F.M. Sesink, Prunusstraat 12, Hengelo Gld

G.H.M. Geurtsen, Het Karspel 108, Hengelo Gld

N.V. PGEM, Postbus 21, Doetinchem

H. Fleming, Sint Janstraat 48, Keijenborg

D.W. Bierman, Ruurloseweg 34, Hengelo Gld.

ten behoeve van:

het uitbreiden van de woning

het oprichten van een dubbele woning met garage aan de Dreef 2 en 4 te Hengelo

het oprichten van een woning met garage aan de Waarleskamp 32

het oprichten van een woning met garage aan de Waarleskamp 30

het plaatsen van een trafo aan de Zelhemseweg

het plaatsen van een schuurtje op het achtererf

het uitbreiden van de woning

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.

| OUDE TANKS VOOR BRANDSTOFFEN MOETEN ONSCHADELIJK WORDEN GEMAAKT "|
Besluit BOOT vanaf 1 maart van kracht
OUDE TANKS VOOR BRANDSTOFFEN 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 van deze 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 tanksaneringsbedriji 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 rej^lt: 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 circa
ƒ1.000,--.
Nog ingebruik 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 bodemonderzoek worden gedaan om de huidige staat vast te stellen..
D. Voor een tank die in gebruik blijft moet een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
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.

| INZAMELING CHEMISCH AFVAL 1
De chemokar komt nog op 15,16 en 17 juni bij u langs om het chemisch afval in te zamelen, wanneer hij nog niet door uw straat geweest is. Wilt u weten
wanneer de chemokar bij u door de straat komt, raadplaag dan de Reclame van vorige week, of de milieukrant die huis-aan-huis is verspreid.
Bij de inzameling van chemisch afval zijn de volgende punten van belang:
- zet chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van de milieubox van te voren klaar;
- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in het buitengebied zal de chemokar elk perceel aandoen;
- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de ophalers. Dus de blauwe box niet aan de weg zetten;
- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens.
De chemokar neemt donderdag 17 juni voordat de huis-aan-huis inzameling begint, een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze standplaats
is in Keijenborg op de parkeerplaats aan de Past. Thuisstraat (tegenover de kerk). Indien u niet op de komst van de chemokar kunt wachten, kunt
u van deze vaste standplaats gebruik maken. Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw chemisch afval elke vrijdagmorgen tussen 08.00-
12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk chemisch afval depot aan de Zelhemseweg 38 (hoek Molenenk).
Wat is chemisch afval?
In onderstaande lijst vindt u produkten die als chemisch afval moeten worden bewaard:aceton, accu's, accuzuur, afgewerkte olie, batterijen, benzine,
bestrijdingsmiddelen, correctie vloeistof, energiezuinige lampen, (foto) fixeer, (foto) ontwikkelaar, halonbrandblusser, houtverduurzamingsmiddelen,
inkten, insekticiden, kitten, kwastreiniger, kwastontharder, kwikschakelaar, kwikthermometer, lampolie, lijm, loodwikkel (wijnflessen), medicijnen,
meubelolie, nagellak, oliefilters, petroleum, plamuur, remolie, remover (nagellak), smeervet, spuitbussen met produktrestanten, terpentine, terpentijt,
thinner, verfafbijtmiddel, verfresten, verfverdunner, vtekkenwater (niet op waterbasis), vlooienband, wasbenzine, zoutzuur
Dit zijn de meest voorkomende chemische afvalstoffen, maar er zijn er natuurlijk meer. In geval van twijfel kunt u kontakt opnemen met de afdatog
Grondgebiedszaken van het gemeentehuis, of het vragen bij de chemokar. •
Wat is geen chemisch afval?
Onderstaande lijst bevat voorbeelden van produkten die u niet apart hoeft te houden:
armaturen, bakolie, balpennen, boenwas, cassettebanden, frituurvet, glansmiddel, gootsteenontstopper, halogeenlampen, koperpoets, kosmetica
(behalve remover en nagellak), ontsmettingsmiddelen, ontvettingsmiddelen op waterbasis, poetsdoeken, poetsmiddelen, schoensmeer, schoonmaak-
middelen, schrijfmachine linten, snelontkalker, spiritus, spuitbussen (leeg), stopbaden, toner (poeder), vlekkenwater op waterbasis,
vlekkenverwijderingsmiddlen, videobanden, viltstiften, zilverpoets.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van ons zoontje en ons broertje

MAIKEL

Han, Hennie,
Alwin en Winand Zweerink

4 juni 1993.

Bakermarksedijk 15.
7223 KJ Baak.

I.v.m. bovenstaande blijde gebeurtenis is mijn
Diëtisten-praktijk gesloten t/m 16 juli.

Hennie Zweerink-Stege

De vele b l i j k e n van mcik-leven, die u ons heeft
betoond tijdens de /.iekte en na het /o plotseling
overlijden van mijn lieve /otvi/ame man, on/e lief-
hebbende vader en fijne opa

HENDRIKUS JOHANNES VAN DAM
echtgenoot van Hendrika Berendina Kuipers

heeft ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

H. B. van Dam-Kuipers
Henk en Dinie van Dam
Silvia en Jan

Ronnie en Ursula

Hengelo (Gld), juni 1993.
Kervelseweg l.

VADERDAG-TIP
Schiesser

Herenslips
I

keus uit 4 kleuren
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Groente en fruit
BOSPEEN per bos 0.98

Nieuwe oogst zomerappel
RED DELIC10US 3 kilo 5.98

Rauwkost aanbieding:

Gezond en lekker fris

OOSTERSE SALADE
heerlijk met meloen '/2 kilo 4.98

SPAANSE SALADE
overheerlijk '/z kilo 4.98
BLEEKSELDERIJ SALADE
met KAAS '/z kilo 4.98

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

MOSTERD KAAS '/2 kilo 6.98

Binnenkort hebben wij weer de
eerste GRASKAAS in het assorti-
ment. Overheerlijk!

TOT ZIENS

RIBLAPPEN 500 gr 8.95

SLAGERSHAM 100 gr 1.60

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.40

SLAGERIJ

JEÜWEKHÜIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Speciaal voor vaders die verwend
willen worden.

Volop opgemaakte

PLANTEN SCHALEN

Kist gemengde PERKPLANTEN
plm. 30 stuks groot en klein

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

VADERDAG

TIP:

SLIJTERIJ'T HOEKJE
Spalstaart l 7255 AA Hengelo Gld

BESSELINK doet met Vaderdag
iets extra's voor alle vaders!!

'n PHILISHAVE
mei een zijden

stropdas kado

PHILIPS SCHEERAPPARATEN
in diverse uitvoeringen vanaf

BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

FLORIJN
JONGE JENEVER

pure kwaliteit .

14.95vaste lage prs

19.95

BERENTZEN
APFEUKORN BERBCH

BERNKASTEL
RIESLWG

liter
4.9514.95

VERHUUR
tapinstallaties

o.a.

fiemi-sec **£

SLIJTERIJ

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Vaderdag
Verras vader eens met o.a.:

LUCHTBUKS

TUINMEUBELEN
4 STOELEN + TAFEL

1O% korting

4 KUSSENS, PARASOL EN
KLEEDJE

1O% korting

GRATIS BEZORGEN

Diverse andere artikelen

Dit alles verkrijgbaar bij

JANSEN - smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1360

echt je proeft 't - echt je proeft 't
*- (D
c Weekaanbieding: 3-

14 gevulde koeken f
o van zuiver roomboter en 100% amandel-j_

; spijs van 5.80 voor 53«"»O'ö

i
£ Weekendaanbiedina: 5
o Verwen de Vaders met een heerlijk vers ~

~ vruchtentaartje j
van 8.95 voor dr •k.

a
4 henk ,. .

\ masselmk
o

h. addlnkstraat 3 • telefoon 1 337 • steenderm

l, uaojd af ---- 11439 - 1, uaojd af ----

Te huur appartement
Tel. 05754-1285

Verloren dameshorloge
doublé, rond model,
Tel. 05754-1558

Ketrsen te koop. Wilhel-
minalaan 4, Tel. 2198

Te huur kamer
Tel. 05754-1285

Te koop: aanhanger, lOOx

130 cm, gehe'el opgeknapt

prijs f 275.—. Houten

regen- of bloemtonnen

100 cm hoog, doorsnee 60

cm, prijs f 22.50 per stuk

Tel. 05754-1900

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. 4»

20 juni VADERDAG!
Geef die snoepert een

heerlijke TAART
of lekkere BONBONS
uit eigen BAKKERIJ,

daar smult hij van.

Je kunt vader natuurlijk ook verwennen niet

een heerlijk ontbijt op bed of een lekkere

brunch

met zoete of hartige
BROODJES
van BAKKERIJ HEKKELMAN

AANBIEDING DEZE WEEK:

SATé SNACKS 1.50
Uddelermeertjes 5 voor 6.95
VRIJDAG EN ZATERDAG:

CROISSANTS
APPELGONDELS

Bakkerij
H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

1.00
1.75

WIQ^JOLENJBXKKERS

POLITIE HOUDT GROOT ONDERZOEK NAAR
ONVEILIGHEID

In opdracht van de politie enquêteren medewerkers
van het marktonderzoekbu.ro NIPO tussen 8 juni en
2 juli a.s. 1600 inwoners van de politieregio Noord
en Oost Gelderland. Het anderzcfek dat de naam
„Politiemonitor" draagt, heeft tot doel in kaart h>
brengen hoeveel personen het afgelopen jaar
slachtoffer zijn geworden van diverse vormen van
criminaliteit, zoals woninginbraak, fioisdiefstal en
mishandeling. Ook wordt hun gevraagd hoe \vilig
zij zich voelen en hoe zij het functioneren van de
politie beoordelen.

De enquête in de regio Noord en Oost Gelderland
maakt deel uit van een groot landelijk onderzoek,
waarbij in het totaal 47500 vraaggesprekken worden
gevoerd. De politie gebruikt de uitkomsten van het
onderzoek om beter in te kunnen spelen op de
brhoi ' fu -n van de burgers en zo hun veiligheid te
vergroten.

Reorganisatie van de politie

l i e t inspi ' l t 'n op ck- b rho i ' f t fn en wensen van de
burgers en zo d'e veiligheid vergroten is ook het doel
van de reorganisatie van de politie in Nederland.

Deze reorganisatie is momenteel in volle gang en
moet op l januari 1994 afgerond /.ijn. Dan kan de
politie in de regio Noord en Oost Gelderland in de
nieuwe samens'elling van start gaan.

De reorganisatie is een ingrijpende operati'e waar-
mee ook de politiek zich intensief heeft bezig ge-
houden. Onlangs is de Tweede Kamer accoord ge-
gaan met de nieuwe Politiewet, 'vortom. een j ^ i g t i n -
ti.sch project dat is opgezet omdat er belangrijke
resultaten van worden verwacht.

, an de instrumenten om over enkele jaren t€
kunnen nagaan of de gewenste effecten ook daad-
werkelijk zijn bereikt is de P o l i t i e m o n i t o r die met
rgelmaat zal worden herhaald.

Tip

Tot slot nog een tip: als u wordt gebeld in verband
met het onderzoek, maar u vertrouwt om de een of
andere reden de zaak niet helemaal, vraag dan naar
liet telefoonnummer van het marktonderzoekburo,
zodat u met één van de begeleiders van het onder-
zoek kunt spreken. U bent er dan snel genoeg
achter of u echt met een medewerker van het onder-
zoekburo te maken heeft.

DRUKKERIJ WOLTERS

HOE K U N

E C H T

hem op vaderdag een fiets van mama en de kinderen, hen
d.i/.elle: prachtig om te /ien, hee r l i jk soepel om op te r i jden en h i j
gaat jarenlang mee. l.en goed idee? (ia snel hi j uw Gazelle-dealer
kijken. Die heeft de perfecte vaderdagfiets in huis .

GAZELLEGazelle fietsen rijden op Vrede stem banden
Kieflendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278



TOERISTISCHE
informatie

VERKOOP PRODUCTEN / BEFOLDERING

O ANWB Fietsgidsen (in 17 edities) o.a. Achterhoek, Veluwe

O Fietstochten "de Dwarsstap" (15 edities) o.a. Achterhoek
O HET BESTE BOEK VAN DE WEG (ANWB) boordevol informatie/kaarten

O Nationaal VVV magazine met het zomerprogramma voor 1993
O Er op uit, het attractieboekje van de NS voor vrolijk dagje uit

O Voor de juiste reistijden: spoorboekje NS / busboekje GVM

O Reisgids Gelderland van de provinciale VVV Gelderland

O Actieve vakanties in Gelderland (trekkershutten)
O Boekjes: Weg van de snelweg / Ontdek je plekje / Pieterpadroutes

O Kastelenfietsroute voor Oost Gelderland / Acht Kastelenroute

O ANWB toeristische routes o.a. Hameland en Slinge route

ZOMER 1993

Centrale ligging
in Hengelo Gld
en Achterhoek WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tel. 05753-1253
NS verkooppunt
Folders dagtochten

S P E C I A L E A A N B I E D I N G
Gezondheids sandalen en muilen

van 89.95 nu ^JJB

Dreamwalkers sandalen
diverse kleuren met klitteband /SJf.

Kinder sandalen
diverse kleuren echt leer

Badslippers met klitband
maten 36 - 47

Diverse sportschoenen

Sportbroeken

Voor VADERDAG:

SANDALEN, MUILEN, PORTEMONNAIES

12.50

50.--
10.--

Tevens wensen wij u prettige kermisdagen toe

JAN EN RIEK HERMANS
PAST. THUISSTBAAT 8 - KEIJENBORO - TEL. 05753-1669

Ook uw adres voor STEUNZOLEN en PEDICURE

OPRUIMING
SHOWROOM-MODELLEN

Wij ruimen diverse showroom-modellen op met

kortingen van:

10-40 pcf korting
Enkele voorbeelden:

BANKSTEL 3-1-1

BANKSTEL 3-2

SALONTAFEL

KAST

EETKAMER TAFEL, tuimel

van 4495— voor 2995i'

van 3315.— voor 1895i'

van 760.— voor 495i'

van 2590.— voor "| 795.'

van 1168.— voor 795.-
Tevens op alle meubelen buiten de opruiming

ALTIJD 10 pet korting'

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

BESSELINK
zoekt slechte scheerapparaten
Bij aankoop van een

BRAUN oplaadbaar scheerapparaat
ontvangt u tijdelijk (tot 30 juni a.s.)

f 25.-- retour voor uw oude elechtr. scheerapparaat

Vraag inlichtingen bij:

BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

RIJKER

20 JUNI VADERDAG
Voor een grote sortering

(VADER)KADO'S
voor een kleine en een grote beurs

gaaf u naar

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) tel. 2062

—i».-.i«i««>rMiM (trfr'--T-fiii tn»

Aiie soorten Tuinmeubelen -
Ligbedden - Parasols

Verder alles op camping-gebied

Gratis bezorgen

Jansen - Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1360

Dhr. D. Maalderink, de grote animator achter de plaatsing van het paardenstandbeeld, trots en blij bij het onthulde beeld.

Zaterdag 5 juni j.1., onder stralende weersomstandigheden,
werd aan het begin van de Spuistraat in Hengelo Gld, een
paardenstandbeeld onthuld. Aanleiding tot deze onthulling
was de plaatsing van een paardenstandbeeld in 1991, dat
door zeer velen werd afgedaan met: wat een klein ding.
Dhr. D. Maalderink, als lid van de PR-commissie Hengelo,
kwam dit ook ter ore en hierop heeft hij zich ingespannen
tot de plaatsing van dit onthulde beeld. Dat hij hier veel
werk voor heeft verzet, spreekt voor zich.
Er werd o.a. een grote verloting georganiseerd om enigs-
zins de kosten te dekken en verder werden personen en
instanties aangeschreven voor sponsoring.
Het kunstenaarsechtpaar Bremer uit Helvoirt werd aan-
gezocht het beeld te vervaardigen. Onder begeleiding van

de Hengelose Majorettenver., Kon, Harm. Concordia en
vendeliers van de schutterij St. Jan werd naar de Spalstraat
getrokken, alwaar het beeld op een sokkel stond, beschik-
baar gesteld door de HCI, om de onthulling te doen.
Genoemde verenigingen en de boerendansgroep van Con-
cordia gaven op de plek nog een demonstratie van hun
kunnen.
Burgemeester van Beeck Calkoen en dhr. D. Maalderink
gingen daarna over tot de onthulling en Hengelo Gld is
vanaf nu een mooi paardenstandbeeld rijker.
Na deze gebeurtenis reed een prachtige oude bierwagen
door Hengelo Gld, getrokken door 4 prachtige paarden, die
zeer veel bekijks trokken. Op de wagen werd ook het 100-
jarig bestaan van Hotel Leemreis aangekondigd.

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

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode van 25 mei t.e.m. 8 juni 1993.

Verkeer:

Op 27 mei vond een doorrijding na aanrijding
plaats op de Veemarktstraat (parkeerplaats a i -u te r
dico „de Zwaan"). Hierbij bleef de gedupeerde
met een behoorlijke schade aan zijn voertuig z i t t en .
Mogelijk hebben getuigen iets gezien?

Op 2b mei werd door een bestuurder van
wagen vergeten de laadklep te laten zakken, waar-
door de laadklep zeker l meter boven ht-t voertuig
uitstak. Het gvodg was dat het verkeerslicht voor
rechtdoorgaand verkeer vanuit de richting Doetin-
chem finaal van de bevesügingspaal werd gereden.

Door snelle aktie kon de veroorzaker nabi j „de Bog-
gelaur" te Warnsveld worden staande gehouden. De
chauffeur had niets in de gaten gehad.

Op 30 meu kwam op het fietspad van de Rondweg
een wielrenner met zijn racefiets U-n val tengevolge
van een oneffenheid in het wegdek (doorgroeiende
boomwortels). De wielrenner raakte hierbij gvA'ouu .

De wegbeheerder zal hiervoor aansprakelijk worden
gesteld.

Op l juni vond er op de Hengeloseslraat te Keijen-
borg een aanrijding plaats tussen een 3 ~ j a :
&ier en een motorrijder. Het 3-jarigc meisje nam
bij het inrijden van de inrit bij haar huis de bocht
te ruim, waardoor zij tegen de motorrijder botste.

Het meisje moest met diverse verwondingen en evn
zware hersenschudding naar het ziekenhuis worden
overgebracht.

Op 7 juni vond er op de kruising Banninkstraat-
Kastanjelaan een aanrijding tussen een 2-tal per-
sonenauto's plaats. Een van de bestuurders ver-
leende geen voorrang. Gelukkig beef het bij mate-
riële schade ofschoon deze aanzienlijk was.

Op 8 juni vond er op de kruising Kruisbergst \vi ^
en de Hengeiosestraat een forse aanrijding tussen
een 2-4al personenauto's plaats. Ook hierbij was de
materiële schade fors, doch geen persoonlijk letsel.

Een van de bestuurders verleende geen voorrang.

Strafrecht:

Door ons werd aangifte opgenomen terzake verduis-
tering in dienstbetrekking. Bij de afbetaling van
een 2-ital gekochte fauteuils werd naderhand voor
een bedrag van f 400.— „achterover gedrukt" door
de leveranciers. Onderzoek in deze volgt.

In de nacht van 24 op 25 mei werd getracht een
personenauto te ontvreemden. De auto werd een 50-
tal meters verplaatst, doch het gelukte de dader (s)
kennelijk niet het voertuig mee te nemen. Wel
werden uit het betreffende voertuig diverse waarde-
volle zaken ontvreemd, o.a. cheques en een jacht-
geweer. Aangifte terzake is opgenomen.

Tevens werd er getracht een hoeveelheid zand van-
af de gemeentelijke opslagplaats te ontvreemden,
doch hier werd een stokje voor gestoken, waarna in
deze zaak werd „bemiddeld".

Een bezitter van een caravan raakte zijn zojuist ge^
kochte voertuig kwijt doordat na onderzoek bleek,
dat het bijbehorende registratiebewijs vals was en

-.s met het ingeslagen chassisnummer was „ge-
knoeid". Het voertuig bleek m september l iJ ' JL
Oorschot (NB) te zijn ontvreemd. Inbeslagneming
volgde en proces-ver baal werd opgemaakt.

Sociaal-maatschappelijk:

Door ons werd bemiddeld in problematiek tus
buren (overlast hond).

Tevens veroorzaakte een buurtbewoner voor de zo-
veelste keer weer eens te veel lawaai. Ook hierin
werd door ons bemiddeld en onder de aandacht van
liet RIAGG gebracht.

Tevens bemiddeld in burenprobleem i.v.m. erfaf-
scheiding.

Door een bewoner werd geklaagd over overlast van
een voertuig (auto) van een vorige huurder. Ook
hierin bemiddelend opgetreden.

Bemoeienis gehad met een 12-tal uitgebroken pinken

Een B'-tal werd enige tijd huer aangetroffen en
naderhand weer bij de rechtmatige eigenaar terug-
gebracht. Van de overige 3 ontbreekt thans nog elk
spoor. Mocht u vreemd vee in d<e weide hebben, dan
houden wij ons aanbevolen voor informatie.

Bemiddeld in problematiek tussen huurder en ver-
huurder. Deze zaak is thans naar iedvrs tevivdenheal
opgelost.

Voorkoming misdrijven:

IX' vakanties staan weer voor de deur, waarbi j
menige waning of pand gedurende langere tijd onbe-
woond is. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid
om een zogenaamde „afwezigheidsmelding'1 in te
vullen. Een bezoekje aan het politiebureau (tijdens
de openstelling van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot
12 uur) is daarvoor voldoende. Door het invullen van
een dergelijke kaart zullen wij als politie gedurende
uw afwezigheid trachten een extra oogje op het
„huis" te houden.

B. Koers

BIJDRAGE JULIANA WELZIJN FONDS
VOOR WELZIJN OUDEREN HENGELO

In ,,de Reclame" van vorige week werd een be-
richtje onder dit hoofd opgenomen. Bij nadere infor-
matie blijkt dat de daarin genotemde bijdrag be-
stemd is voor de gelijknamige Stichting in Hen-
gelo Ov.

De Stichting Welzijn Ouderen in Hengelo Gld is
sinds januari van dit jaar in liquidatie. De taak van

St :cht.ing zal voor een groot deel worden over-
genomen door een Commissie Ouderenbeleid die op
17 juni zal worden geïnstalleerd:

Oorzaak van de foutieve vermelding in het nummer
vorige week was een door het Juliana-fonds ver-
keerd geadresseerd persbericht.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

üjn§O7O-6i4ei4



ULLE GEVERS GEVEN GOED GEREEDSCHAP

HANDIGE TRECHTER

MET FLEXIBELE UITLOOP

2503H
OPLAADBARE BOOR/
SCHROEFMACHINE
• 7,2 Volt
• 2 snelh.: 300/600 o.p.m.
• 10 mm boorkop
• slipkoppeling in 5 standen

instelbaar
• standaard met

oplader

FREMARK

TAFELKOLOM-BOORMACHINE 13 MM

TENGTOOL

25-DELIGE DOPPENSET

STRIP & FIT DRAADSTRIPPER

MET SCHROEVEDRAAIER

BRABANTIA SAFEBOX DE LUXE

SKIL

HAAKSE SLIJPMACHINE 9115 H

AEG PENDEL-

DECOUPEERZAAGMACHINE STPE 400 A
TUINGEREEDSCHAP

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 05753-1220

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rond w eg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Vaderdagtip:
Viiverplanten

nu met 10% en
meer korting

Spalstraat 12, Hengelo GId
's maandags gesloten

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandag? gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestmat 11
Tel 08342-3750
7021 MVZelhem

Nooit meer schilderen
... met kunststof kozijnen

systeem Brügmann
Kunststof kozijnen systeem Brügmann behoeven

nauwelijks onderhoud. Ze bieden een generatie lang

woonplezier zonder zorgen. Bovendien zijn ze zeer

fraai, in diverse kleuren leverbaar en bij aanschaf

beslist niet duurder dan houten kozijnen. Bel ons

voor vakkundig advies of een prijsopgave.

Pape kunststoffen
Hengelosestraat 49,7256 AB Keijenborg
05753 - 3357

• 45% korting op horren bij aankoop van kunststof

kozijnen systeem Brügmann voor 1 november 1993

• 50 gulden subsidie per vierkante meter isolatieglas

m Voorzien van KOMO Attest-met-certificaat

KUNSTSTOF
KOZIJNEN

SYSTEEM
BRÜGMANN

Denkt U aan de vakantietijd
en dat niet in elk land zoveel

merken te koop zijn.

LENS-
VLOEISTOF

Lenspnderhoud en -hygiëne
zijn van groot belang.

Met het oog op uw oaen, zogezegd.
Daarom haalt u de onderhoudsmiddelen

natuurlijk bij de opticien.

Zonneschermen - Screens - Lamellen

Rolgordijnen - Jalouzieen - Rolluiken - Horren

Gratis gemeten en gratis geplaatst door vakmensen
(zelf plaatsen 10% korting)

SPANNEVOGEL
ook Uw zonwering-specialist!

Ruurloseweg 2 - tel. 05753-1484 - Hengelo GId.

de optiek speciaalzaak

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

Vaderdag
Drankendag

Specialiteit in Whisky's
in kadoverpakking.

Zie verder ook
onze etalage.

Hu-r /.al vader im-kvn wt/n v.m /i|n Vt'ant /<> n sportieve
B.ii.mi-> trapi licht en

.stuurt heerlijk

Kijk dus v<x>r hel mooiite

vaderdagkado hij de

Batavus dealer

IV < ..in.iiulir il l ,

itn Mi[XTluhi^<'\\H.ht ir.ukinu

bikt1 met J l versnellingen
l: r is j l een B.itavus irjikmg

bikev.m;ilf999,-.

ZWEVERINK
fletsspeciallst

lekink 8 • Hengelo GId • TH 05753-2888

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

09

GLAS-VERF-BEMANO



Kunstnijverheid „De Olde Mölle"
Museum • Galerie - Hengelo Gld.

Zomerexpositie
ca. 230 stuks schilderstukken, affiches,

pentekeningen, cartoons, collages,
foto's van Marinus Geert Bosman

zaterdag 19 juni* zondag 20 juni
van 10.00-16.00 uur

entreeprijs ƒ 2,50

Adres: Hogenkampweg 34
(Bekveld) Hengelo Gld.

Hopelijk tot ziens

Inschr.nr. K.v.K. te Zutphen, 52908

VADERDAG-TIP

bedrukte shorts

v.a.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

voor vaderdag

o>*-
V)
O

W

D)

(D

Ut

0)

0)
•§ - Nieuw design met grote nadruk op ergonomie.
ft - 3 Verende *90-Super 15" scheerhoofden.

JO - Snelreinigingssysteem.
j^* - Vernieuwde trimmer/tondeuse voor snor en bak-
^ kebaard. Beter zichtbaar gedurende gebruik.

-Automatische voltage-aanpassing tussen 100 V en
240 V.

- Aan/uitschakelaar.
- Vernieuwde stofkap biedt betere bescherming.
- Stevige cassette met nieuwe vormgeving.
- Kleur: zwart.

van 150,- voor 129,

winters
SPALSTRAAT 8 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Kerk- en andere diensten
20 JUNI 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. J. W. Coenraad, Gorssel

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19 juni 19.00 uur Jongeren viering m.m.v. het inter-
kerkelijk jongerenkoor
Zondag 20 juni 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 22 juni 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00 uur Weekend viering;
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!

18 - 21 JUNI
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.

R001EGMRDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

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

ƒ 1.455^0

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 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 zjjp.af "de Timmerije"
* In bouwpakket

ONDERZOEK BEELD WONINGCORPORATIE
"THUIS BEST"
De woningbouwcorporaties, samenwerkend in de O.A.C.
(Oost-Achterhoekse Corporaties), laten begin juni een
imago-onderzoek uitvoeren. In totaal kunnen 8400 huur-
ders in 12 gemeenten (waaronder alle huurders in Hengelo
Gld en Vorden) een uitgebreid enquête-formulier in de bus
verwachten. Daarnaast worden er voor iedere corporatie
nog een vijftal diepte-interviews gehouden met instanties
die regelmatig met de woningbouwvereniging hebben te
maken.
Aanleiding van het ondetzoek zijn de veranderingen waar-
mede de corporaties te maken hebben gekregen. Van de
woningbouwvereniging wordt verwacht dat zij meer als
ondernemer dient te functioneren, omdat zij niet meer
kunnen rekenen op steun van de overheid. Daardoor veran-
dert de positie van een corporatie in de markt.
De deelnemende woningcorporaties vinden het belangrijk
te weten welk beeld huurders en instanties van hen hebben.
Daarom is de Nationale Woningraad gevraagd een onder-
zoek uit te voeren.
Uiteraard heeft de corporatie wel een idee hoe U over de
dienstverlening denkt, maar of dat beeld ook juist is, vraagt
men zich regelmatig af. Het lijkt misschien een uitgebreide
vragenlijst, maar U zult merken, dat het invullen niet
moeilijk is.
Het spreekt voor zich dat de vragenlijst graag ingevuld
wordt terugontvangen en wel vóór 21 juni. Een postzegel
is niet nodig. De verwerking gebeurt anoniem.
Het is van belang te bedenken, dat de woningbouw-
vereniging dit onderzoek doet om de huurder(s) in de
komende jaren (nog) beter van dienst te kunnen zijn.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen ahijd 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 hoon u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
- GezinsVbejaardenverzorging: Zutphenseweg l c, Vorden.

tel. 05752-2148.
- Maatschappelijk werk: Zutphenseweg Ie. Vorden.

tel. 05753-2345.
- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen. tel. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

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

Kinder- en jeugd telefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

WIJZIGING TARIEF PER 1 JUL11993
Per 1 juli 1993 wordt de gasprijs verhoogd met 0,121 ct/m3

inclusief BTW (0,103 ct/m3 exclusief BTW). De hoogte van het
vastrecht wordt niet gewijzigd.

De nieuwe prijs per m3 is onderstaand weergegeven.
Ter vergelijking is ook de huidige prijs vermeld.

GASPRIJS PER KUBIEKE METER VOOR KLEINVERBRUIKERS

Prijs per m3 voor
het verbruik tot
170.000 m3/jaar

Huidig tarief

Excl. BTW

42,262* et

Incl. BTW

49,658 et

per 1 juli 1993

Excl. BTW

42,365* et

Incl. BTW

49,779 et

* Inclusief brandstofheffing Rijksoverheid (2,079 ct/m3) en inclusief milieutoeslag (0,53 ct/m3).

Prijzen per m3 zijn exclusief de toeslag voor hoogcalorisch gas.

Gezien de geringe verhoging van het tarief zal uw maandbedrag
als gevolg van deze wijziging niet worden aangepast.

Voor advies over energiebesparing kunt u op onze rayonkantoren
terecht. Doe er uw voordeel mee! Minder gas verbruiken levert
geld op en spaart het milieu!

COLLECTE ANJERFONDS
Van 21 tot en met 26 juni a.s. is de huis-aan-huis collecte
van het Anjerfonds. In de gemeente Hengelo wordt de
collecte gehouden door de leden van de muziekverenigingen
Concordia, Crescendo. St. Jan en de majorettenver. Hengelo.
Het Prins Bernhard Fonds is het Cultuurfonds van Neder
land. Het Fonds geeft subsidie aan muziek, toneel, dans.
natuurbehoud, folklore, culturele vorming.
De plaatselijke verenigingen, die de collecte doen, mogen
1/3 gedeelte van de opbrengst behouden, daarnaast kan
men een beroep doen op het Anjerfonds voor de aankoop
van instrumenten enz.
De medewerkers zullen u een enveloppe aanbieden, die dan
evt. gelijktijdig of later met uw gift, wordt meegenomen.
Door steun te geven aan het Anjerfond» steunt u onze
muziekcorpsen en majorettenvereniging.
Daarom wordt het Anjerfonds van harte aanbevolen.

REGIONALE STICHTING VOOR THUISZORG EN
MAATSCHAPPELIJK WERK ZUTPHEN BETREKT
NIEUW REGIO-KANTOOR IN VORDEN
Inwoners van de gemeenten Hengelo Gld, Steenderen en
Vorden kunnen vanaf half juni voor hulpverleningsvragcn
terecht op het nieuwe regio-kantoor te Vorden, aan de
Zutphenseweg l c.
Op 10 juni j.l. vond de verhuizing plaats en namen leiding-
gevenden thuiszorg (gezins- en bejaardenverzorging) en
maatschappelijk werkenden voor de betreffende gemeen-
ten hun intrek in het nieuwe pand.
Op werkdagen wordt van 8.30-9.30 uur spreekuur gehou-
den; zowel voor de afdeling thuiszorg vanuit het regio-
kantoor, als voor de afdeling maatschappelijk werk.
De alpha-hulpverlening is - ongewijzigd - via het hoofd-
kantoor te Zutphen bereikbaar.
Overzicht spreekuren-adressen (op werkdagen van 8.30-
9.30 uur):
- thuiszorg (gezins-/bejaardenverzorging) voor de gemeen-

ten Hengelo Gld, Steenderen en Vorden:
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05752-2148;

- maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo Gld*:
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345;

- maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659;

- maatschappelijk werk voor de gemeente Vorden:
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05752-2129:

- alpha-hulpverlening (voor alle gemeenten):
hoofdkantoor Zutphen. tel. 05750-43800. Bezoekadres:
Hogestraatje 3, Zutphen. Correspondentie-adres:
Postbus 4012. 7200 BA Zutphen.

- t.z.t. zal kantoorruimte worden betrokken in het te reno-
veren pand van het Kruiswerk aan de Kastanjelaan te
Hengelo Gld.

HAMOVE WIL OOK AFDELING KLASSIEKK
MOTOREN OPRICHTEN
Het motorrijden is de laatste jaren een hobby geworden, die
geweldig in de lift zit. Ontzaglijk veel mensen stappen op
de motor om te genieten van de vrijheid, de natuur en wat
diens meer zij. Het maakt niet uit op wat voor motor. Je /iet
ze van de meest moderne tot de fraaie gerestaureerde
juweeltjes en alles wat daar tussen zit.
Naar aanleiding daarvan heeft de Hengelose Auto en Motor-
ver. Hamove het plan opgevat om te komen tot de oprich-
ting van een afdeling voor klassieke motoren. Klassieke
motoren zijn motorfietsen van 20 jaar en ouder tot de
jaargang 1940. Het doet er niet toe welk soort motor of het
is.
Zondag 29 juni a.s. zal om 10.00 uur in de molen aan het
circuit Varsselring te Hengelo Gld een bijeenkomst wor-
den gehouden, waar tot genoemde oprichting zal worden
besloten.
Een ieder die in het bezit is van zo'n motorfiets of is
geïnteresseerd, wordt uitgenodigd naar Hengelo Gld te
komen.
Het houden van ritten, clubavonden en andere aktiviteiten
staan op het programma.

NV GAMOG is het
regionale aardgasdistn-
butiebedrijf voor Oost-
Gelderland, Noord-
West Veluwe en Zuid
en Oost Flevoland.
Wij distribueren aard-
gas naar zo'n 300.000
aansluitingen en ver-
huren gastoestellen m
44 gemeenten.
Tot onze activiteiten
behoort eveneens de
exploitatie van een
CAI-bedrijf met ruim
90.000 abonnees m 22
gemeenten

GESLAAGD

de SPANNEVOGE

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1 T'67'

ANBO HENGELO GLD
Jeu de Boule woensdag 16 juni 2 uur n.m.
Door de leden van de ANBO (afd. Hengelo Gld) kan op
bovengenoemde datum op het terrein van de plaatselijke
Jeu de Boulevereniging "De Knikkerkoelers", bij het sport-
park Elderink, het zgn. boule-spel gespeeld worden. Ook
wel genoemd "pétanque".
Deze goedkope sport, die men tot op hoge leeftijd kan
blijven beoefenen, is o.m. in het kader van de landelijke
aktie "meer bewegen door ouderen", /.eer geschikt voor
zowel vrouwelijk als mannelijke senioren.
De spelregels zijn eenvoudig, veel buitenlucht en niet te
vermoeiend. Heeft men b.v. problemen met het "bukken"
om de boules op te rapen (in totaal 3 metalen ballen), dan
is daar ook een simpele oplossing voor.
De Jeu de Boulevereniging "De Knikkerkoelers" stelt die
middag het terrein en de boules (ballen) ter beschikking,
bovendien zullen de leden U van advies dienen. Deelne-
ming is gratis.

BIOLOGISCH BROOD VERS VAN DE BAKKER!
Van verschillende kanten werd Bakkerij Kreunen bena-
derd of er ook Biologisch Brood gebakken kon worden. Er
is nu een Biologisch volkorenbrood, ontwikkeld gebakken
van biologisch volkorenmeel. water, gist en biologische
zonnebrandolie.
Door een gedeelte van het deeg een dag van te voren reeds
te laten gisten ontstaat er een desemcultuur die de andere
dag het deeg zonder andere toevoegingen een betere struc-
tuur geeft.
Voor meer informatie Bakkerij Kreunen, tel. 05753-1474.

BIJENVERENIGING DE VOORUITGANG
Op 19 juni start bijenvereniging De Vooruitgang uit Hengelo
een sponsoractie om geld bijeen te krijgen voor de bouw
van een verenigings-bijenstal. Deze bijenstal zal worden
gebouwd aan de Dijenborgsestraat te Hengelo, vlak achter
de bekende Dorpsbleek.
De hiervoor benodigde vergunningen zijn inmiddels bin-
nen, terwijl de grond door de gemeente welwillend ter
beschikking is gesteld. Het bouwwerk zal plaats bieden aan
/o'n dertig volken van imkers die thuis geen ruimte hebben
voor hun hobby.
Het is de bedoeling dat in de toekomst schoolklassen en
andere groepen belangstellenden hier kennis kunnen ne-
men van de wonderen van de bijen wereld.
Hoewel de bijenstal met bijbehorende werkruimte geheel
door de leden in eigen beheer zal worden gebouwd, is er
toch nog een aanzienlijk geldbedrag nodig voorde aankoop
van bouwmaterialen. De Hengelose imkers (twintig in
getal) rekenen op de goedgeefsheid van de plaatselijke
bedrijven. Deze bedrijven zullen schriftelijk worden bena-
derd, de namen van de sponsors zullen bij de bouwlokatie
op een groot bord worden getoond.
Als de plannen van De Vooruitgang slagen, zullen in de
herfst de eerste bijenvolken kunnen worden geplaatst.
Uiteraard spreekt voor zichzelf dat de ingebruikname niet
ongemerkt voorbij zal gaan!
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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GUI

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KERMIS KEIJENBORG

Zaterdag 26 Juni
Zondag 27 juni

Maandag 28 juni

ZONDAGMIDDAG 14.00 UUR 7
GRANDIOZE OPTOCHT

met medewerking van ruim 400 muzikanten
DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS

15.30 UUR SHOWOPTREDEN DOOR
DRUMFANFARE "EXCELSIOR" uit Rotterdam

Aansluitend vendelhulde door Schutterij-, Muziek- en Vendeliers van St. Jan

Toegangswegen v.a. 13.00 uur gesloten

Entreeprijs incl. optreden "Excelsior" Rotterdam slechts ƒ 1 ,--

Alle dagen dansgelegenheid in de zalen DE SMID en WINKELMAN

VOLDOENDE
PARKEER-
GELEGENHEID

GROOT
LUNAPARK

DIVERSE
ATTRACTIES

Sfeer en gezelligheid
in zaal, tuin en

ROND DE BARBECUE TIJDENS DE

kermis
zaterdag m.m.v.

m.m.v.
zondag en
maandag

Wij wensen U plezierige kermisdagen,

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Kermis Keijenborg

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINKELPAN
Sl. Jonstroot 3, Keyanburg, Telefoon 05753-1267

Zaterdag 26 juni
Zondag 27 juni

Maandag 28 juni

Alle drie dagen
DANSEN
m.m.v. showband

KALIBER
In ons café

Stemmingsmuziek
In café vrij entree

RIA, HERMAN EN MEDEWERKERS
wensen jullie prettige kermisdagen

Zaal WINKELMAN

MET DE KERMIS
een lekker mals

stukje VLEES
of een

heerlijke ROLLADE
van SLAGERIJ NIEUWENHUIS

HAAS- EN RIBKARBONADE soo GRAM 4.95

GEBR. FRICANDEAU 100 GRAM 2.80

RUNDERROLLADE 100 GRAM 3.25

WEER RUIM GESORTEERD IN
VAKANTIEVLEES IN BLIK

SLAGERIJ NIEUWENHUIS
WIJ WENSEN U PRETTIGE KERMIS

MEDEDELING
Tijdens de kermis vindt de consumptie-
verkoop plaats d. m. v. munten.
Deze munten kunnen zowel bij Winkel-
man als „de Smid" gebruikt worden en
blijven te besteden tot 14 dagen na de
kermis.

Maandag 28 juni 1993 is
ons kantoor in de Keijenborg
gesloten in verband met de

Keijenborgse Kermis.

Wij wensen u prettige
Kermisdagen toe.

RABOBANK
"Hengelo-Keijenborg"

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.40

Mager
Varkenspoulet

Varkens-
saucijsjes

500 gram

Malse
Bieflappen

500 gram 4"Ti 500 gram Qv
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(ha If -om-half + kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
SCHOUDERKARBONADE

500 gram 3.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1 269

ELKE
KNAPPE BOL
EEN
MUESLIBOL!
* Mueslibolletjes volkoren

4 halen 5e gratis
Geslaagd? Dan lekker trakteren op:

# Tropical vlaaitjes

nu slechts 1 «75

* Aardbeicarrée

deze week 7» 95

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210-fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

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

1e kwaliteit hout voor

schuttingen en vlonders

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

afm. 58x58 mm, lengte 275 cm 14,90/St
af m. 58x58 mm, lengte 305 cm 16,50/st
afm. 68x68 mm, lengte 305 cm 22,70/St
afm. 75x75 mm, lengte 275 cm 24,80/st
afm. 75x75 mm, lengte 305 cm 27,50/St

Bangkiray schuttingplanken
gesch./gepr. afm. 16x145 mm,

lengten 430 en 490 cm 4,60/ml

Bangkiray vloerdelen anti-siip prof.
geschikt voor aanleg bij vijvers
afm. 25x150 mm, lengten 305 en 490 cm 7,40/ml

Zweeds vuren groen geïmpregneerd gesch.

met ronde hoeken afm. 16x145 mm,
lengten 420-450-480 cm 2,60/ml

Zweeds rabat groen geïmpregneerd gez.
afm. 19x150 mm,

lengten 420-450-480-510 cm 3,15/ml

* Alle prijzen zijn incl. b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* Uw adres voor levering van

diverse plaat en timmerhout


