
Wij zijn heel blij dat dankzij een goede en liefde-
volle verzorging van bijna 5 maanden in het zieken-
huis, nu thuis is onze zoon

RICK

geboren te Nijmegen op 19 januari 1993.

Hengelo (Gld.), 12 juni 1993

Erik en Anke Maalderink

Plataanweg 15
7255 AZ Hengelo (Gld.)

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Berdine Lisanne

We noemen haar LISANNE

Ze is geboren op 12 juni 1993.

Hans, Marga en Arjen Lubbers

Waarleskamp 19,
7255 WE Hengelo Gld.
Tel. 05753-3932

Op vrijdag 2 juli 1993 gaan wij trouwen.

HANS GARRITSEN en INGRID RONDEEL

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom vanaf 16.00 tot 17.30 uur in zaal „De
Ploeg'', Burgemeester Rijpstrastraat 10 te Zelhem.

Kampstraut 3,
7255 XC Hengelo Gld.

Na een gezegend leven, ging vrij onverwacht van
mij heen, mijn dierbare huisgenote

MARIA HUITINK

op de leeftijd van bijna 90 jaar.

Uit dankbaarheid voor het getoonde medeleven
G. J. Hendriks

Hengelo Gld, 9 juni 1993.
Kerkekamp 24.

We hebben haar lichaam te ruste gelegd op de R.K.
Begraafplaats te Hengelo Gld.

Met grote droefheid hebben wij kennis ge-

nomen van het overlijden van mijn collega

en onze werkgever

WIM REUGEBRINK

Zijn oprechte collegialiteit en warme belang-

stelling voor ons en het bedrijf zullen wc

missen.

Met dankbaarheid zullen we aan hem terug-

denken.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze

moeilijke tijd.

Frans en Betsy Besselink

Herman Harmsen

André en Mariann'e Seesing

Hengelo Gld, 17 juni 1993.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, oma en dochter

HENDRIKA WILLEMINA (RIEK) FLAMMA
echtgenote van Albert Menkveld

zeggen wij u hartelijk dank.

Hengelo Gld, juni 1993.
Banninkstraat 58.

Uit aller naam,
Fam. A. Menkveld

OPEN LUCHTDIENST

op zondag 27 juni

bij kampeerboerderij

„De Haverkamp"

aan de Vierblokkenweg

Voorganger: mw Mia Tankink
Muziek: Balled Singers

Aanvang: 10.15 uur

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

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 9.60
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

KOOKWORST
100 gram

1.13

1.45

1.25

Voor de vakantie hebben wij voor-

radig een ruime keus

INGEBLIKT VLEES

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

/ BLOEMEN

VERKOOPKAS

Diverse soorten

GROENE PLANTEN
3 voor U.-

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Hollandse SLABONEN

voor sensatieprijs 1 kilo 2.98

D'ANJOU HANDPEREN

2 kilo 4.98

Rauwkost aanbieding:

Alle RAUWKOST
(/2 kg slechts 4.98

Als extra stunt, zolang de voor-

raad strekt. Op = op

Kaasreklame:

Attentie!

JONGE GRASKAAS kilo 8.98

EXTRA BELEGEN K kilo 6.50

ROOM BRIE 60% 100 gr 1.69

De vakantieperiode staat weer
voor de deur.

Dus alle medewerkers van Klein
Westland wensen u een fijne
vakantietijd.

TOT ZIENS

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-
lecte gehouden:

27 juni t/m 3 juli - Epilepsie Fonds.

WET MILIEUBEHEER

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.

| HINDERWET

In de publikatie van vorige week van St.
Elia stond foutief vermeld, dat de stukken
ter inzage liggen tot 16 juli 1993.
De stukken liggen ter inzage tot 29 juni

1993.

| WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
7 juni 1993 tot 14 juni 1993 een aanvraag
ingevolge de Woningwet is ingekomen
van:

mevrouw M.A.W. Menting, voor het op-
richten van een woning, gelegen aan

Dreef 10 te Hengelo;
de heer L.J.A. Scheffer, voor het oprich-
ten van een woning, gelegen aan Dreef

12 te Hengelo;
de heer A. Teunissen, voor het uitbreiden
van een werktuigenloods ter vervanging
van de bestaande schuren, gelegen aan
Gietelinkdijk 1 te Hengelo.

Hengelo, 22 juni 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een

milieuvergunning is verleend aan:
de heer A.H. Wissels, voor het oprichten en in werking hebben van een verkoop- en
herstelinrichting voor land- en tuinbouwtraktoren en machines, gelegen aan Winkels-

kamp 1 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 23 juni 1993 tot 23 juli 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 23 juli 1993 worden ingesteld door:

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;

d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder
bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500

EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan
wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-

noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.

Hengelo, 22 juni 1993.

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er meldingen
ingevolge de Wet milieubeheer zijn inge-
komen van:

de heer A.G. Wassink, in verband met het
uitbreiden of wijzigen van een herstel-
inrichting voor motorvoertuigen, gelegen

aan Banninkstraat 24 te Hengelo Gld;
de heer L.S.M. Waamelink, in verband
met het van toepassing worden van het
Besluit detailhandel Wet milieubeheer op
een reeds opgerichte detailhandel, gele-
gen aan Hengelosestraat 47 te Keijen-
borg.

Hengelo, 22 juni 1993.

BESTEMMINGSPLAN OOSTERWIJKSE VLOED 1992.
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel

23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat van 24 juni tot 12 augustus 1993
ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt

het ontwerp-bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed 1992.
Dit plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Oosterwijkse
Vloed 1983. De herziening is enerzijds een gevolg van een Kroonuitspraak van 7

september 1988 en anderzijds een gevolg van gewijzigde inzichten Aangegeven wordt
waar de toekomstige woningbouw kan plaatsvinden.
Ten opzichte van het geldende plan is het aantal te realiseren woningen verminderd.
Het plan is minder gedetailleerd van opzet. Er zijn slechts twee bestemmingen
opgenomen, namelijk "woongebied" en "openbare ruimten".
Gedurende de bovenvermelde termijn kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmings-
plan schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 22 juni 1993.
De burgemeester voornoemd.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1992 (KASTANJELAAN 15).

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid
6 en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 26 mei 1993, nr. RG93.23462,
goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Hengelo 1992 (Kastanjelaan
15), vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1993, nr. 45-IV/JN.

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het
besluit tot goedkeuring onherroepelijk.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en voornoemd bestemmingsplan liggen met
ingang van 24 juni 1993 voor een ieder ter sescretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
ter inzage. Niemand is gerechtigd om tegen het goedkeuringsbesluit beroep in te
stellen bij de Kroon.

De burgemeester voornoemd.

Hengelo, 22 juni 1993.

AFVAL APART - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO |

COMMISSIE-
VERGADERING

INZAMELING GROF VUIL VRIJDAG 25 JUN11993.

Op 25 juni 1993 wordt in de gemeente Hengelo grof vuil huis aan huis ingezameld.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishou-
delijk afval niet meer tevoren aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof

vuil aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of in Varssel of Veldhoek
woont wordt verzocht het grof vuil tot uiterlijk donderdag's 12.00 uur voor de ophaal-
datum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-1541. Als grens voor de
bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.

Op 20 augustus 1993 is de volgende inzameldag voor grof huisvuil. De ophaaldata voor
grof huishoudelijk afval staan vermeld op de ophaalkalender. Onder grof huisvuil wordt
verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen,
wasmachines, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkas-
ten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinvuil kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingezameld
Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de volgende spelregels te
houden:
- biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam gebundeld is;
- stukken of bundels grof huisafval mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3 of
zwaarder zijn dan 25 kg;

- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet.
Wij wijzen er op dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit afval
wordt niet in de grof vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-
1541.

De raadscommissie financiën en onder-
wijs houdt op woensdag 23 juni 1993 een
openbare vergadering in het gemeente-
huis. De vergadering begint om 16.00

uur. Vanaf 16.00 uur bestaat gedurende
15 minuten voor niet-commissieleden de
gelegenheid gebruik te maken van het
spreekrecht. Wie van het spreekrecht

• " . ; '

voren kennis te geven aan de voorzitter •••̂ ••••••••••••EHBRHDBHHBHHHIHHBBBBi

en het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen. De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening. 2. Vaststelling besluitenlijst vergadering 2 februari 1993. 3. Financiële rapportage gewone dienst. 4. Actualisering
exploitatie-opzet Winkelskamp. 5. Idem Keijenborg-Noord. 6. Idem Oosterwijkse Vloed (onder voorbehoud). 7. Voorzieningen R.K.
Basisschool "de Leer" (onder voorbehoud). 8. Wat verder ter tafel komt. 9. Sluiting.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek
Te koop en te huur

Weidebloter
Smederij Besselink
Keijenborg • Tel. 05753-1375

RUNDERVINKEN
100 gram

MAGER RIBSTUK
500 gram

RAUWE HAM
100 gram

1.79

9.15

2.89

LAMSVLEES voorradig
eigen slachting!

Wie eens lekker wil gaan eten,
moet „Kruudmoes" niet vergeten....

Het boek KrUUdïTIOGS, vol ideetjes,

prijs van het boek slechts ƒ 24,50

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 1253

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen

geldig

s= =§
Hummeloseweg S - Hengelo Gld - Tel. 1258 |

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem



Open Dag

fatel Landgoed „Met

Na ruim 5 jaar van verbouwen en opknappen van „Het

Regelink" stellen wij U in de gelegenheid om ons pas

geopende Hotel te komen bezichtigen op onze Open Dag.

U bent van harte welkom op

maandag 28 juni a.s.
van 16.00-19.00 uur.

Fam. Cornelissen
Regelinklaan 3-5, Hengelo GId. Tel. 05753-1058 Fax 05753-2788

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Kioiw maar op!

Krassen... Olie en vet..
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

£eze week

OAT BRAN |
400 gram van 2.10 voor ^75 "

VRUCHTENSCHELP
groot van 7.50 voor

APPELTAARTJE
van 6.95 voor

6.95

6.50

T.

w
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Water en vuil... Reflectie...

Ess//or Crizal® brilleglazen
kunnen ertegen.

Höken in Toldiek
Donderdag 24 juni:

BLAGENROCK
(Informatie op scholen verstrekt)

Vrijdag 25 juni:

NORMAAL, Hanska duo,
Big Billy & the Babies
UITVERKOCHT

Zondag 27 juni:

KOFKECONCERT
Aanvang 11.00 uur

Normaal, Glanerbrugger muzi-

kanten, Höllenboer, Deurzakkers
Nog 100 kaarten. Dus snel!

Tot nu toe hebben kunststof brilleglazen

naast de vele voordelen het bezwaar dat

ze ondanks speciale behandelingen min-

der duurzaam zijn.

Nu zijn er glazen die dit bezwaar niet

hebben; Essilor Crizal. Ze zijn standaard

niet alleen voorzien van een perfecte ont-

spiegeling maar ook uitzonderlijk goed

bestand tegen krassen. Bovendien zijn ze

vuil-, vet- en waterafstotend en heel

gemakkelijk te reinigen.

GSSILOR

Kies nu voor kunststof brilleglazen met

een duurzame helderheid. Kies voor

Essilor Crizal. de brilleglazen die ertegen

kunnen. Maak bij ons kennis met deze

unieke glazen.

Uw VAKMAN-OPTICIEN

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

VISHANDEL

„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

Heeft u onze overheerfijke

HOLLANDSE NIEUWE
af geproefd?

f 2.50 per stuk

BIOLOGISCH BROOD VERS VAN DE BAKKER!
Van verschillende kanten werd Bakkerij Kreunen bena-
derd oi er ook Biologisch Brood gebakken kon worden. Er
is nu een Biologisch volkorenbrood, ontwikkeld gebakken
van biologisch volkorenmeel, water, gist en biologische
zonnebloemolie.
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.

NATIONALE COLLECTE EPILEPSIE-
BESTRIJDING
Van 28 juni t/m 3 juli 1993 vindt dit jaar de collecte voor de
epilepsiebestrijding plaats. Veel mensen uit onze gemeente
zijn hier actief mee bezig.
Meer dan honderduizend mensen hebben epilepsie. Voor
die mensen is het Nationaal Epilepsie Fonds actief. Al
honderd jaar! Tijdens het jubileumjaar 1993 wordt extra
aandacht geschonken aan de 40.000 kinderen met epilepsie
in Nederland. Kinderen hebben de toekomst. Werken voor
kinderen met epilepsie is daardoor werken aan de toe-
komst. Met uw financiële steun kan o.a. worden onderzocht
wat de gevolgen zijn van langdurig medicijngebruik en of
kinderen met een lager medicijngebruik kunnen worden
geholpen. Daarnaast blijven andere /aken de aandacht
vragen, zoals voorlichting aan epilepsiepatiëntjes, hun
ouders en omgeving; ontspanning en recreatie, kinder-
vakanties en speciaal onderwijs.
Al deze activiteiten kosten meer geld dan de overheid kan
bijdragen. Daarom is het Nationaal Epilepsie Fonds afhan-
kelijk van giften en donaties.
Steun de tegenaanval op het onverwachte!

BEZICHTIGING FUCHSIATUIN

De familie Elsman aan de Baron v .d. Heijdenlaan 24
te Wichmond zijn echte fuchsialiefhebl >

En om ook anderen van hun mooie t u i n te laten
meegenieten, stellen zij deze open op zaterdag 26 jun i
van 10.00-17.00 uur. Deze keer is de openstelling tot
vrijdag 2 juli.

700 soorten verschillende fuchsia's zijn er te bewon-
deren en ook een aantal kuipplanten in bloei.

In augustus, nl. 21 en 22 augustus is de tuin ook een
weekend open.

Dus liefhebbers van fuchsia's op naar Wichmond.

Aardappelen-, ^,-^^r,^- &n fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

2 komkommers

Spitskool

0.75

per kg 0.45

500 gr 2.95Zoete kersen
Op = Op

Vers gesneden rauwkost

per 300 gr vanaf 1.85

Volop nieuwe aardappelen

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

dl. 1000-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

do. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Ook donderdagmorgen geopend

OPEN HUIS PRAKTIJK VOOR ASR-THERAPlE

Op zaterdag 26 juni a.s. zal in Bronkhorst van 16.00
tot 19.00 uur gelegenheid zijn kennis te maken met
di' praktijk voor ASR-therapie van mevr. M. I. Beer-
n nk.

Zij wc i k .M-der t 4 jaar in haar praktijk en wil graag
op deze manier iedereen die geïnteresseerd is kennis
laten maken met wat ASR-therapie nu precies in-
houdt en wat voor resultaten van de behandeling
verwacht mogen worden.

Zelf zegt zij: In de afgelopen jaren heb ik heel wat
\erschillende klachten mogen behand'elen en ik heb
daardoor een duidelijk beeld op kunnen bouwen wat

nogelijkheden zijn en waarmee ik de mensen
precies kan helpen.

ASR-therapie is in mijn ogen eigenlijk geen alt'er-
ve therapie, in die zin, dat er niet op intuïtie of

op grond van persoonlijke waarneming gedaan wordt-

Ik bedoel dat deze therapie wordt toegepast op
grond van een zogenaamde stand van zaken, die
wordt opgenomen eerste keer dat iemand komt voor
een behandeling. Ik druk dan refl'exen op de voet en
acupunten op meridianen, waardoor ik mij een
totaalbeeld kan vormen van de toestand van het
energetisch functioneren van het lichaam. Volgens
\ ast e logische samenhangen kan ik dan kijken
vvvlki' organen en systemen betrokken zijn bij d'e
problemen. Ook signalen voor psycho-somatiek
spelen daarbij een rol. Aan de hand van deze gege-
vens wordt voor iedere patiënten iedere klacht een
apart behandelingspakket samengesteld.

Men kan tijdens mijn „open huis" een kijkje nemen
in mijn praktijk en er zal een aantal lezingen ge-
houden worden door collega-ASR-therapeuten over
ASR-therapie.

Er wordt eveneens een videoband afgespeeld waarop
te /ien is hoe een en ander in de praktijk in zijn
werk gaat.

Uiteraard is er ook ruime gelegenheid tot het stellen
\ a n vragen. Iedereen die in deze materie geïnteres-
seerd is, is van harte welkom op 't Hof 14 te Bronk-
horst.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.

TeL 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Hoera, geslaagd, dan een
t ; t ; < » ( met vaart!
Bel Bakkerij Kreunen,
te». 1474.

aagd lieve oppas voor
onze kinderen van 4 en 7 jaar,
.ï a 4 maal per week na school-
tijd. Brieven onder no. 25
bureau de Reclame.

Te koop nieuwe aardappelen.
Weevers, Remmelinkdijk 6,
Keijenborg.

Te koop boerenkoolplanten
bij D. Poorter man, Voort-
seweg la, Toldijk.
Tel. 05753-2631

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

• M H QLAS-VERF-BEHANO

Te koop goed onderhouden
eiken bankstel met losse
kussens. Tel. 05755-1243

Gevraagd winkelmeisje
plm 18 jaar. Bakkerij
Bruggink, 05753-1358

Te koop alle soorten kool-
planten. Wiecherink, Z.E.
Weg 27, Toldijk, 05755-1675

Zondag 27 juni

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

Gratis puin af te halen. lel.
05753-1636

Te koop combi-wagen, merk
Koelstra en wipstoeltje. Tel.
05753-3777.

Te koop Deutz tractor 4507,

a
Groot Roessmk, Broekstraat
13, Baak. Tel. 05754-1479.

Gevraagd jongenshulp. Tel.
05753.1733

HKM roert

de trom!!

Cafetaria

„D'n Olde Kriet"
Dorpsstraat 25 - Wichmond

Elke dag vanaf

12.00 uur geopend.
Te koop Opel Kudctt l .38,
bouwjaar 8-'86 met trekhaak,

•. h. ƒ 8.500,-. Tel. 05754-
20 13. s. v. p. na l X.OO uur bel-
len.

KERMIS KEIJENBORG

3 dagen feest in Keijenborg

Groot LUNAPARK

Zondag: GROTE OPTOCHT, 14.00 uur

Maandag: VOLKSSPELEN

Alle dagen DANSEN in de zalen

Winkelman en „de Smid"n

Veel plezier gewenst



Terug naar de schoolbanken

Een nieuw schooljaar breekt aan

Doe het meteen en bestel daarom tijdig uw

Studie-boeken
Grote kol lekt i e

AGENDA'S
in voorraad...

Wacht niet te lang!

WOLTER
Boek- en Kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

BKMMMM^

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

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. O5-755--I T&7

{Atfew&e&ul
drukwerk

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kapsalon

Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Zijn Gazelle is sterk zat! Een Piet Pelle Tempo,
speciaal voor wildebrassen en hun vriendinnetjes.
Inclusief veiligheidsslot, goede verlichting
reflecterende pedalen en banden. Want zoals u
weet: Ciazelle fietsen z i jn prachtig van kleur en
oersterk! De Gazelle-dealer heeft /e voor u in huis.

RIJWIELEN BROMFIETSEN

REPARATIE INRICHTING
ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

Kerk- en andere diensten

27 JUNI 1993

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur Mia Tankink - Jeugddienst bij Kampeerboerderij De
Haverkamp

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. mevr. F. Dijk, Stedum (Gron.)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 26 juni 19.00 uur Viering in het teken van 150 jaar H.
Willibrorduskerk
Zondag 27 juni 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 29 juni 19.00 uur Avondmis

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

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

25 - 28 JUNI
Dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath), tel. 1277

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 altiid doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.Ou 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
dittelefoonummerhoortuook wanneei c r i n u w (woon)plaatshet
(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: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05753-2345.

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

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

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

Ned. Patiënten ver. (afd. Oude IJsselstrcek)
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

laatste

Vijverplanten

25% korting
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Bij een
oribe/orgde vakantie

hoort een goede
voor ne reicidhw.

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
ir Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

Een welverdiende vakantie

moet ook een onbezorgde vakantie

worden. Kom daarom eerst naar de

Rabobank voor een goed advies.

De Rabobank

helpt u graag op

weg met het ge-
o o

mak van de Euro-

pas met pincode

voor gebruik in 60.000 geldauto-

maten in Europa, of het wereldwijd

betaalgemak van de Rabocard. Maar

ook voor buitenlands geld, reis-

• Krist, l u x j

• Krisvrr/ i 'k

cheques en een passende reisverze-

kering bent u natuurlijk aan het

goede adres.

En bent u toch bij de bank, ver-

geet dan vooral

niet te vragen om

hi-1 boekje "Rabo

Kompas", een han

dige reiswijzer in

het buitenland. U krijgt het gratis

van de Rabobank.

U bent van harte welkom.

Rabobank Q

Rabobank. Aangenaam.

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? gesloten

tevens Toto

Toto Select
Lotto

IUSLH» Winnerstip
Score

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld

St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400

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 Gld.

REUNIE ULENHOFCOLLEGE TE DOETINCHEM
Op 30 oktober u.s wordt er op het Ulenhofcollege voorheen
Protestants Christelijke Scholengemeenschap, Ds. van Dijk
OLU en Mackay ULO een reünie gehouden, omdat de
scholengemeenschap 25 jaar bestaat.
De reünie wordt gehouden in het hoofdgebouw, Bizetlaan
86, Doetinchem. van 11.00 tot 18.CK) uur.
U kunt zich aanmelden voor deze reünie door voor l
september 1993 ƒ25,--(incl. lunch en gedenkboek) over te
maken op rekeningnr. 53.34.67.543 t.n.v. Lustrum Ulenhof.
o.v.v. naam, adres, examengroep en -jaar. Inlichtingen via
tel. 08340-44919/42998.

KÖHLER WISSINK INTRODUCEERT CRIZAL
de kunststof brilleglazen die ertegen kunnen
In toenemende mate kiezen brilledragers voor kunststof
brilleglazen. In vergelijking met brilleglazen van glas zijn
deze aanmerkelijk lichter in gewicht en dat is prettig in het
dragen. Door de grote schokbestendigheid die kunststof
materiaal nu eenmaal kenmerkt, zijn kunststof brilleglazen
ook veiliger dan glas. Dankzij moderne technieken zijn
kunststof glazen te voorzien van diverse kleuren en
ontspiegelingen. Deze belangrijke voordelen veraangena-
men het kijk- en draagcomfort aanzienlijk. Maar kunststof
glazen hebben ook een be/waar; /e zijn minder duurzaam.
Zelfs speciaal behandelde brillegla/.en bieden onvoldoende
bescherming tegen vuil , /and, vinderafdrukken, harde voor-
werpen etc. Kunststof Crizal brilleglazen hebben deze
bezwaren niet. Met Crizal glazen beschikt men over een
zeer duurzaam kijk- en draagcomfort.
Crizal is een nieuwe, door Essilor ontwikkelde, geavan-
ceerde oppervlakte behandeling voor kunststof glazen.
Deze voldoet aan alle mogelijke wensen. Zo hebben Crizal
glazen een perfecte ontspiegeling die tevens zeer esthetisch
is. De ogen van de drager blijven door de grote helderheid
volledig zichtbaar en hinderlijke spiegelingen zijn wegge-
nomen. Vooral 's avonds bij het autorijden of bij het TV
kijken komen deze voordelen geheel tot z'n recht. Deze
goede eigenschappen zijn overigens blijvend. Crizal gla-
zen zijn namelijk uitzonderlijk goed bestand tegen krassen.
Een ander sterk punt is het gemakkelijke onderhoud. Crizal
glazen houden vuil-, vet- en waterdeeltjes niet vast waar-
door de glazen langer schoon blijven. Bovendien zijn de
glazen snel en goed te reinigen. Door deze praktische
voordelen ziet men met Crizal gla/cn goed en helder. En
dat voor lange tijd.
Crizal brilleglazen zijn verkrijgbaar b i j juwelier-opticien
Köhler-Wissink, Spalstraat 15 te Hengelo Gld.

DE ACHTERHOEK IN DE JAREN 1940-1945
In Hengelo Gld is deze hele zomer een bijzonder boeiende
expositie over de tweede wereldoorlog in de Achterhoek te
zien. In een ruimte van 400 vierkante meter zijn vele
poppen met uniformen van het Nederlandse, Duitse en de
geallieerde legers te zien.
Uiteraard wordt dit gecompleteerd met fotomateriaal, do-
cumentatie, uitrustingsstukken, verbindings en communi-
catieapparatuur en wapens. Ondanks dat het een tijdelijk
onderkomen is hebben de inrichters er enkele diorama s
ingebouwd zoals een Nederlandse stelling in opbouw tij-
dens de mobilisatie, een complete boerenkeuken in oor-
logstijd en een bevrijdingstafereel in de Achterhoek.
Ook worden diverse organisaties uit die tijd belicht zoals
natuurlijk het verzet en de illegale pers, maar ook de
tegenpartij zoals de N.S.B., de winterhulp, de O.T.
(Organisation Todt) en bijv. de arbeidsinzet.
Het Achterhoeks Museum 1940-1945 bevindt zich aan de
Raadhuisstraat 4, in het centrum van Hengelo Gld, tel.
05753-3942. Geopend van 27 juni t/m 3 oktober, elke
zondag- en woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. En
extra de hele week van zondag 8 t/m 15 augustus dagelijks
van 14.00 tot 17.00 uur.
Rondleidingen voor grote groepen alleen op afspraak.

POLITIEINFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 18 - Periode van 8 t/m 14 juni 1993.
Dinsdag:
Op de Berendschotstraat werd omstreeks 16.15 uur door
een man schennis gepleegd tegen overeen meisje. De man
van middelbare leeftijd, grijs haar, lengte ongeveer l ,80 m.
reed in een donkere personenauto.
Al een aantal malen is voorgekomen dat men wordt bena-
derd door een engels sprekende man die bij particulieren
wil gaan asfalteren. De prijs welke naderhand moet worden
voldaan is dan vaak hoger dan normaal. Strafrechtelijk is
hier weinig tot niets aan te doen. Daar de prijs vooraf niet
is vastgesteld. Advies: Ga nooit met dit soort figuren in zee.
Woensdag:
Op de Kruisbergseweg werd van 09.30 tot 11.30 uur een
snelheidscontrole gehouden. Totaal werden 345 voertui-
gen gecontroleerd. Aan 50 overtreders werd een proces-
verbaal overhandigd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg
130 echte kilometers.
Donderdag:
Omstreeks 02.30 uur ging het alarm af bij een sport zaak aan
de Spalstraat. Bij komst van de politie bleek dat men
getracht had in te breken. Indien U iets heeft w aargenomen
dan horen wij dat graag.
Zaterdag:
Een automobilist verloor op de Varsselseweg ter hoogte-
van de Antink de macht over het stuur. De personenauto
kwam in een weiland tot stilstand en werd zwaar bescha-
digd. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor.
Zondag:
Na afloop van een fuif aan de Wichmondseweg werd bij de
politie aangifte gedaan van diefstal fiets.
Tevens werd door een automobiliste gemeld dat ze schade
aan haar auto had. De schade ontstond doordat een fietser
niet voldoende rechts hield bij het passeren en het even-
wicht verloor.
Het weggedrag van een automobilist uit Doesburg wekte
de aandacht van de politie. Hij reed nogal slingerend.
Tijdens de daarop volgende controle bleek de man erg diep
in het glaasje te hebben gekeken. De man bleek een
alcoholgehalte in zijn bloed te hebben van 2. l promille (4x
datgene wat max. is toegestaan). Meneer mocht zijn rijbe-
wijs bij ons achter laten en werd gedagvaard te verschijnen
voor de rechtbank te Zutphen.

J. G. Tabor

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEY
Op 28 jun i a.s gaat in zwembad 't Elderink de 18e zwem-
vierdaagse van start.
Tijdens dit door /wem- en polovereniging He-Key georga
niseerde zwcmfestijn is er voor zwemlustigen veel plezier
te beleven. T/m 2 ju l i kunnen de deelnemers elke dag een
afstand van 250 of 500 meter zwemmen. Als na vier dagen
de deelnemerskaart vol is krijgt men een prachtige me-
daille.
Het bad is weer gezellig aangekleed en er zijn diverse
randaktivitciten, spelen en competities. Het stuiverduiken
op de vrijdagavond ontbreekt natuurlijk ook niet.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op het zwembad in
Hengelo Gld, waar later ook de deelnemerskaart kan wor-
den afgehaald.

KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN
Met verse tuinkruiden kan van alles gedaan worden.
Voor informatie en gratis proeven is iedereen van harte
welkom op 24 juni van 10.00 tot 11.30 uur in kruidentuin
't Zunnehöfken te Zelhem (gelegen bij het verzorgingshuis
de Zonnekamp)


