
62e jaargang no 26 dinsdag 29 juni 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), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

rn omstreken

Verse
Kippenpoten

Huzarensalade

Magere
Speklappen

500 gram

Spareribs

500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.

SCHOUDERKARBONADE
500 gram %

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens foto

Toto Select
Lotto

IIEILUM Winnerstip
Score

Gevraagd winkelmeisje, plm

18 jaar. Bakkerij Bruggink,

tel. 05753-1358

Te koop Adria caravan met

winter vaste voortent+gasfles

in zeer goede staat. Vraagprijs

ƒ 1250,--. Tel. 05754-1720.

Gevraagd zelfst. hulp voor l

of 2 halve dagen per week,

omg. Bekveld. Tel. 05753-

1149. na 18.00 uur.

Te koop Puch maxi, met

helm. Tel. 05753-1560.

OPRUIMING
van 1 t/m 17 juli

Vele afgeprijsde overjarige en showroommodellen met

10 tot 40% korting.

Vele couponnen tapijt met kortingen tot

60% en gratis qelead.

Tevens vele restanten gordijnstoffen, vitrages, dekens, over-
trekken enz. enz.

Gedurende de opruiming 1 0<%> korting op alle

niet afgeprijsde meubelen en textiel.

Zie de etalages en aanbiedingen door de gehele winkel

Graag tot ziens in de

l

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Jan Bruil en Dinie Bruil-Hukker

houden

N HUI
op vrijdag 2 juli a.s.

van 16.00 tot 21.00 uur
en

op zaterdag 3 juli a.s.
van 10.30 tot 14.30 uur

Wij hebben voor U een leuke attentie en tevens

hebben wij een hapje en een drankje klaar staan.

Wij stellen uw bezoek zeer op prijs en nodigen U

dan ook hierbij uit.

Kom a 'j durft!

III/ AUTOBEDRIJF BRUIL ////

Zelhemseweg 19
7255 PS Hengelo Gld
tel. 05753-4793

Privé:
Korenweg 7

7021 ME Velswijk
tel. 08344-1486

Vanaf 5 juli staan wij voor u klaar.

ORANJEFEEST TOLDIJK
DEN BREMER

Donderdag 1 juli

TONEELAVOND
Aanvang 19.30 uur.

Toneelverening THALIA uit Steenderen met

het blijspel: ,,'n Kippedrift".

Vrijdag 2 juli

GROTE OPTOCHT
Aanvang 19.00 uur

Na afloop

DANSEN
met het orkest

DUO DUYN
Zaterdag 3 juli

VOLKSFEESTEN
DANSEN van 11.00-16.00 uur met

DUO DUYN

's avonds vanaf 21.00 uur DANSEN met

• het orkest

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

l
K

Bakkerij Bruggink
Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

*
Deze week

58

HARDE BOLLEN
J per stuk van 0.50 voor Q.40 "

| WITTE BOLLEN $
S halen,

'l KRENTEBOLLEN

4 BETALEN

* 5 halen, 4BETALEH|
> w
ai\HVA\ aa NVA - naMMva SIMMVM aa NVA

NU OPGEVEN'!
En u bent verzekerd van een plaats

in het nieuwe seizoen.

Er wordt les gegeven op
KEYBOARD

ORGEL

— SYNTHESIZER

PIANO

Inlichtingen: MUZIEKSCHOOL

Hans en Esther Scheerder
De Heurne 45 - Hengelo Gld

TeJ. 05753-2974 - Tel. 05752-1834

HAMLAPPEN

SCO gram 6.45
HAMBURGERS
per stuk 1.15

ZURE ZULT
100 gram 1.05

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.35

P.S. Nog twee weken en dan gaan

wij met vakantie

vanaf 12 t.e.m. 26 juli

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

ERK TOCH
HOE STERK

HANDIGE, KOMPLETE

YERBANDDOOS
Onmisbaar op vakantie

en in- of om het huis.

Geldig van

maandag 2) juni

l/m ratefdog 17 juli '93

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Binninkstrut 4 - 72SS AW Hengelo (Gld ) - Tel. OS7S3-1220

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon

MARC

Hij is geboren op 13 juni 1993.

Eric en Erna Momberg

Varsselseweg 60
7255 NR Veldhoek

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van

ons dochtertje

ESMEE MARGREET

Zij is geboren op dinsdag 22 juni 1993.

Zusje van Yelmer.

Wim Jansen

Anntemlen Jansen-Wijnbergen

Waarleskamp 22,

7255 WG Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

YVETTE

Sylvia en Martin Jolink
Jasper

23 juni 1993

Julianalaan 48
7255 EG Hengelo Gld.

DET en GERRIE BIJENHOF

zijn 25 jaar getrouwd.

Als u ons daarmee wilt feliciteren kan dat op maan-
dag 5 juli van 20.00 tot 21.30 uur.
U bent van harte welkom in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Ruurloseweg 30
7255 DJ Hengelo Gld

1943 1993

Op dinsdag 6 juli a.s. hopen wij samen met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwe-
lijksfeest te vieren

G. ROENHORST
H. J. ROENHORST-NIJMAN

Wij houden receptie van 19.30-21.00 uur in zaal
Wol brink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Het Karspel 32
7255 CS Hengelo Gld.

Op 11 juni j.l. hebben wij op een hele fijne manier
ons 50-jarig huwelijksfeest gevierd.

Hierbij willen we allen die hieraan bijgedragen
hebben hartelijk danken voor de belangstelling en
de deelname.

A. HIDDINK

A. H. HIDDINK-RUESINK

juni 1993
Koningsweg 4a
7255 KR Hengelo Gld.

en vol goede moed gaan wij verder en gaan

beginnen met opruimingen, om ruimte te

scheppen voor veranderingen in de winkel.

Een voorzichtige aanzet daartoe:

Legpuzzels (van 50 tot 3000 stukjes)

metalen Badmintonrackets

oude School agenda's

U bekijkt het maar, wij gaan gewoon door,
het is maar dat U het weet l!

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Leden, die op de kermismarkt

willen staan, dienen zich aan te

melden bij de gemeente.

Het bestuur

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKA8

ROZEN 10 stuks vanaf 4.95

Alle restanten PERKPLANTEN

minimaal 50% korting

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

G Al A'S Handappel vol aroma-

tische smaak 3 kilo nu 6.98

Grote Hollandse BLOEMKOOL

per stuk 1.50

Rauwkost aanbieding:

ZOMERMIX '/tkilo 3.98

IJSBERG-NOTEN 'A kilo 4.98

Kaasreklame:

JONGE GRASKAAS kilo 8.98

JONG BELEGEN kilo 8.98

MILNER, de slanke

ft Ho 8.50

CASTELLOBLUE 100 gr 2.79

Verder hebben wij iedere dag

SCHERPE DAGPRIJZEN van

zacht zomert ruit of groente.

U ziet het op de speciale borden

buiten of in de zaak.

TOT ZIENS

Snitsels 100 gr 1.50

Tongeworst 100 gr 1.20

Boterhamworst 100 gr 1.10

SLAGERIJ

'IFUWE«HDIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Uitslag ballonnenwedstrijd

Koninginnedag 1993

1e prijs - Annet Bloemendaal, Vorden

2e prijs - Marjolein Abbink, Kloosterweg 7,

Hengelo Gld.
3e prijs - Slotboom, Veldermansweg 3,

Hengelo Gld.

3e prijs - Bianca Dijkman, Bleuminkweg 3,

Hengelo Gld.

Prijzen zijn inmiddels thuis bezorgd.

Comité Kinderspelen

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

in de periode van 4 juli t/m 21 augustus

geen collectes gehouden.

PUBLIKAjm WET ARQB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 16 t/m 22 juni 1993 waartegen

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

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:

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,

ioestel 26.

aan:

mevr. M.A.W. Menting, St. Michielsstr. 1,

Hengelo Gld

L.J.A. Schetter, Het Karspel 90,

Hengelo GW

G. Hesselink, Margriethof 8, Hengelo Gld

R. Spork, Westerstraat 64, Hengelo Gld

F. Diks, Sarinkkamp 89, Hengelo Gld

het oprichten van een woning met garage

aan de Dreef 10

het oprichten van een woning met garage

aan de Dreef 12

het oprichten van een woning met garage

aan de Dreef 20

het oprichten van een woning met garage

aan de Dreef 18

het plaatsen van een berging

ledere eerste donderdag van de maand

is er een zitting van de sociale verzeke-

ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00

tot 12.00 uur.

| WONINGWET |
Burgemeester en wethouders van Hen-

gelo maken bekend, dat er in de week van

14 juni 1993 tot 21 juni 1993 een aan-

vraag ingevolge de Woningwet is ingeko-
men van:

de heer G. Hesselink, voor het oprichten

van een woning, gelegen aan Dreef 20 te

Hengelo;

de heer R. Spork, voor het oprichten van

een woning, gelegen aan Dreef 18 te

Hengelo;

mevrouwTh.J.G.Mullink-Essing.voorhet
oprichten van een woning, gelegen aan

Koldeweiweg 12 te Keijenborg;

Aannemersbedrijf Besselink & Reuge-

brink, voor het oprichten van een dubbele

woning, gelegen aan Berkenlaan 25 en

27 te Hengelo.

Hengelo, 29 juni 1993.

OUD PAPIER
APART

VERGADERING
COMMISSIE MILIEU

De raadscommissie Milieu houdt op dins-

dag 6 juli 1993 een openbare vergadering

in het gemeentehuis. De vergadering

begint om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur

bestaat gedurende 15 minuten voor niet-
commissieleden de gelegenheid gebruik

te maken van het spreekrecht. Wie van

het spreekrecht gebruik wenst te maken

dient daarvan te voren kennis te geven

aan de voorzitter. Het spreekrecht is be-

perkt tot onderwerpen welke op de agenda

voorkomen. De agenda luidt als volgt.

1. Opening. 2. Jaarverslag 1992 uitvoe-

ring BUGM- en NMP-taken. 3. Lozingsver-

ordening riolering 1993. 4. Mededelin-

gen. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Het gemeentebestuur van 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 IrtZAMELAKTIES |

OUD PAPIER KALENDER JUL11993

Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende

plaatsen:

Zaterdag 31 juli

Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de

St. Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen 7 30-12.00 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.

| WET MILIEUBEHEER; "]
Er is een aanvraag ingekomen van:

fa. Besselink en Zn., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer, voor een landbouwsmederij en winkel in ijzerwaren/

gereedschappen, huishoudelijke artikelen en speelgoed, gelegen aan Hengelosestraat

2 te Keijenborg.

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

om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 30 juni 1993 tot 30 juli

1993.

Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.

Tot 30 juli 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt

daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden inge-

bracht.

Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-

beschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat

zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te
stellen.

Onder voorschriften is een milieuvergunning verleend aan:

de heer B.J. Woerts, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer voor een melkrundveehouderij annex rundveemesterij,

gelegen aan Varsselseweg 42 te Hengelo Gld.

De beschikking ligt ter inzage van 30 juni 1993 tot 30 juli 1993.

VERGADERING COM-
MISSIE RUIMTELIJKE

ORDENING C.A.

BEKENDMAKING VERZOEKEN OM VRIJSTA ^H

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde

in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en

wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in

de artikelen 17 resp. 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening teneinde medewerking

te kunnen verlenen aan de bouwplannen van:

1. De Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem" voor het plaatsen

van een kantoor-unit van circa 20 m2 op de parkeerplaats bij het ruilverkavelings-

kantoor Hengelosestraat 26b te Keijenborg, zulks voor een periode van maximaal

een jaar en vier maanden;

2. S.D. Jongebloed, Remmelinkdijk 9a te Keijenborg voor het bouwen van een serre

aan de woning.

De verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 1 juli 1993 gedurende 14 dagen ter

gemeente-secretarie (sectie VROM) voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen

het voornemen de gevraagde vrijstellingen te verlenen indienen bij burgemeester en

wethouders.

Hengelo, 29 juni 1993.

De burgemeester voornoemd.

REKLAMEFOLDERS |

GENOEG VAN BRIEVENBUSVERVUILING?

Steeds meer reclamefolders en huis-aan-huis bladen vallen in de brievenbus. Ruim 50

kg per jaar en de stroom groeit. Dat kost 5 miljoen bomen per jaar, alleen voor

Nederland! Maar u kunt iets doen. Stop de verspilling en maak de oud papierberg een
kopje kleiner!

Zeg nee tegen ongeadresseerde reclame en plak een sticker op de brievenbus. Op het

gemeentehuis kunt u kiezen tussen twee gratis stickers. Met de ene sticker ontvangt

u helemaal geen ongeadresseerd drukwerk en met de andere nog wel de huis-aan-huis
bladen.

Jammer alleen dat de PTT verzuimt aan deze milieuvriendelijke actie mee te werken!

Het geval is namelijk dat wanneer er een sticker is geplaatst, de PTT helemaal geen

ongeadresseerd drukwerk meer door de bus doet. Ook al geeft u met de sticker te
^^^^^^^^^^^ •̂••••̂ M kennen nog wel huis-aan-huis bladen te willen ontvangen!

Om dit tegen te gaan is er voor gezorgd dat "De Reclame" op verschillende plaatsen gratis is af te halen. Nu kunt u met een gerust
hart de sticker op uw brievenbus plakken.

De plaatsen waar "De Reclame" verkrijgbaar is, zijn de volgende: Drukkerij Wolters, Regelinkstraat 16, Hengelo; in de hal van de

bibliotheek, Sterreweg 14, Hengelo; op het gemeentehuis, Raadhuisstraat 20, Hengelo.

Geadresseerde reclame tegenhouden is minder eenvoudig. Daarom heeft de Vereniging Milieudefensie een handig pakketje

samengesteld. In dat pakketje zitten kant en klare antwoordkaarten. Als u die kaarten opstuurt, wordt u uit allerlei adressenbestande

geschrapt. Hiermee bent in een handomdraai verlost van al dat ongevraagde papier! Het info-pakketje is helemaal gratis. Stuur een

kaartje met uw naam en adres naar: Vereniging Milieudefensie, Postbus 17275,1000 JG Amsterdam, onder vermelding van "houd
je klep dicht".

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening

c.a. houdt op dinsdag 6 juli 1993 een

openbare vergadering in het gemeente-

huis. De vergadering begint om 19.30

uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende

15 minuten voor niet-commissieleden de

gelegenheid gebruik te maken van het

spreekrecht. Wie van het spreekrecht

gebruik wenst te maken dient daarvan te

voren kennis te geven aan de voorzitter.

Het spreekrecht is beperkt tot onderwer-

pen welke op de agenda voorkomen. De

agenda luidt als volgt:

1. Opening. 2. Besluitenlijst van de verga-

dering van 6 april 1993.3. Overeenkomst

met de woningbouwvereniging "Thuis

Best" inzake de inschrijving van woning-

zoekenden. 4. Mededelingen. 5. Rond-

vraag. 6. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Imago-onderzoek „THUIS BEST"

Gebleken is, dat er een groo l aan Uu huurders /.ijn,
die de ingevulde vragenlijst nog nk'L hebben terug-
gezonden. U wordt er nogmaals op gewezen, dat de
verwerking anoniem plaatsvindt. Het onderzoek is
ook in uw. belang, want juist naar aanleiding van de

uitkomsten is de won'ngcorporatie in staat u ook in
de komende jaren (nog) beter van dienst te kunnen
z.ijn. Dus vul het vragenformulier in en zend deze
in de bijgevoede enveloppe zonder postzegel op.

Huren na scheiding

Er bestaat nogal eens verwarring over de voorzetting
van de huur als twee mensen gaan scheiden. Het is
zo datt het huurcontract op naam van de één staat,
terwijl de ander medehuurder is. Gaan beiden uit
elkaar, dan kan het huurcontract op naam staan
van degene die opstapt. Wanneer de huurder de huur

opzegt, wordt de medehuurder automatisch huurder.

Dit moet overigens wel formeel worden gereild
met de corporatie. De vertakkende partij kan dan
volstaan met het schriftelijk opzeggen van de huur.

Worden de twee partners het echter niet eens over
wie weggaat, dan zal de rechter dat bepalen. In dat
geval moet een kopie van de uitspraak van de rech-
ter naar de woningbouwvereniging moeten worden
gestuurd, zodat Thuis Best weet wie in de woning
achterblijft.

Echt sproeien of anders helemaal niet

Hoort u ook bij de mensen die het sproeien van de
tuin eigenlijk verspilling van kostbaar d r inkwa t t r
vinden? Als de zomer heel droog is en uw plan'ivn
verdorsten, moet u er toch aan geloven. Kies dan
liever voor één keer flink lang sproeien dan voor
halfslachtige benadering van elke dag een beetje
sproeien, wat, letterlijk, geen zoden aan de dijk zet.

Het is belangrijk om effectief te spoeden met een
goede waterverdeling, dus eigenlijk met het effect
van een malse bui.



ZOMER KORTINGEN
BIJ

TACX SCHOENMODE

VAN

10 TOT SO%
op bijna de gehele

YOORJAARSKOLLEKTIE
Het kortingspercentage is
aangegeven d.m.v. witte

plakkers met rode opdruk

TOT ZIENS BIJ

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo GId. - t.o. gemeentehuis

tel. 05753-2547- 's maandags gesloten

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 15 juni t.e.m. 21 juni 1993

Verkeer:

Op het fietspad van de Rondweg l.h.v. de Bannink-
straat een aanrijding tussen een personenauto en een
bromfietser op woensdag 16 juni. Geen persoonlijk
letsel.

Vrijdag 18 juni botste een fietser tegen een gepar-
keerde personenauto aan. Ook hier bleef het bij
materiëre schade.

Zaterdagavond 19 juni ging een motorrijder met zijn
duopassagier onderuit op de Uilenesterstraat. De
passagier moest met beenletsel per ambulance naar
het zokenhuis worden gebracht.

Zondag 20 juni reed een taxi 's morgens vroeg op de
Kruisbergseweg met zijn wielen in een gre'ep. Het
gevolg was schade aan het spatscherm en een klap-
band. Mogelijk dat dit een gevolg is van „baldadig-
heid".

Maandag 21 juni vond op de kruising Hogenkampweg
met de Steenderenseweg een aanrijding lussen e o n
personenauto en een motorrijder plaats. De motor-
fiets verleende geen voorrang aan de van rechts
komende personenauto. De materiële schade was
aanzienlijk. De motorrijder moest met verwondingen
aan rechterpols en -enkel per ambulance naar het
ziekenhuis worden gebracht.

Diezelfde avond vond er op de kruising Berend-
schotstraat met de Eldermkweg een aanrijding tussen
een 2-tal personenauto's plaats. Hierbij was ook
sprake van het niet verlenen van voorrang van
rechts, doch alleen materiële schad'e.

Woensdag 17 juni werd op de Vordenseweg (bui ten
de kom) een snelheidscontrole gehouden. Hierbij
werden een 7-tal automobilisten terzake bekeura.

Hoogste snelheid 106 km per uur.

Strafrecht:

Dinsdag 15 juni werd er aangifte gedaan van diefstal
van een 2-tal fietsen. Eén exemplaar werd bij een
perce'el aan de Wichmondseweg ontvreemd, terwijl
de andere nabij het zwembad werd weggenomen.

Er werd deze week een helicopter-milieuvlucht uit-
gevoerd, waarbij bij diverse boerderij percelen werd
waargenomen, dat de mestsilo niet was afgedekt. De
desbetreffende eigenaren zullen hierover worden
ond'erhouden.

Tevens werd er aangifte opgenomen terzake vr-
nieling van een fiets aan de Past Thuisstraat te
Keijenborg.

Door een 2-tal honden werden bij enkele percelen
aan de Wichmondsew'eg in de nacht van vrijdag 18 op
zaterdag 19 juni enkele konijnen doodgebeten. Tevens
werden enkele schapen „lastig gevallen". De honden
zijn in d'e loop van de zaterdag getraceerd en over-
gebracht naar het asiel te Doetinchem. De eigenaren
zijn ondertussen achterhaald en zullen de schade ver
goeden.

In de nacht vrijdag 18 op zaterdag 19 juni vond er in
een woning aan de Veldhoekseweg te Veldhoek een
inbraak plaats. Hierbij werden geld en cheques ont-
vretemd.

In de nacht van zaterdag 19 juni op zondag 20 juni
vond er in de Spalstraat weer de nodige baldadigheid
plaats. Hierb i j werd een jongeman op een bovt
trakteerd. B. Koers

BOEK OVER PAX-HISTORIE

In november verschijnt een boek, getiteld: Alle
hoeken van het PAX-veld. Het handelt over de ont-
wikkeling van de voetbalsport in en rond Hengelo
en Keijenborg.

Het initiatief voor het boek is genomen door Willy
Hermans. Als lid van de redactie van het clubblad
Pax-Praat ging hij enkele jaren geleden al op zoek
naar oud materiaal. Dat bracht hem op het idee een
boek samen te stellen. Een initiatief dat van harte
door de v. en a.v. PAX gesteund werd, uiv dan ook
besloot zich als uitgever op te werpen.

Alle hoeken van het PAX-veld beschrijft de com-
plete geschiedenis van voetbal in Hengelo en Keijen-
borg. Daarnaast zal het een beeld geven van de
eerste ontwikkelingen van de voetbaisporl in de
plaatsen rond Hengelo, zoals Zutphen, V orden,
Steenderen, Doetinchem, Zelhem en Ruurlo. Zo ver-
teli het da* de eerste Achterhoekse club al meer dan
100 jaar geleden in 1891 in Zutphen werd opgericht.

Nog tijdens de eerste wereldoorlog werd ook in Hen-
gelo tegen het bruine monster getrapt.

Dat alles wordt geplaatst in verschillende tijdsbeel-
den, waarin ook de veranderingen in het dopr
Hengelo worden geschetst. Hierdoor is het boek voor
meer mensen interessant dan alleen voetballdef-
hebbers.

De auteur Willy Hermans dook, om vooral over o/e
periode voor 1968 materiaal te krijgen in vele
archieven en boeken. Oude leggers van de Graaf-
schapbode en Zutphense Courant (laler Zuiphens
Dagblad) bleken veel waardevolle informatie op te
leveren. Vooral over feiten, namen en data was wel
eens verwarring ontstaan of niets bekend. Van samen
slellingen van besturen en commissies, verloop van
competities, eindstanden etc. is hierdoor een volledig
overzicht verkregen. Archieven van de G VB in
Zutphen en KNVB in Zeist, „De Reclame", het week
blad in Hengelo GId, van drukkerij Wolters, van
PAX zelf (Pax-Praat), gemeeme-archieven en vele
boeken en ti jdschriften gaven een goede aanvulling

Enkele misverstanden worden uit de weg geruimd.
B.v. over de oorspring van de naam PAX wordt de
ware toedracht beschreven.

Naast veel zakelijke informatie zal Alle hoeken van
het PAX'-veld beschrijvingen bevatten van bij-
zondere voorvallen, evenementen en affaires, het
een en ander verluchtigd met veel anekdotes van
oudere en jongere leden, waaraan Hermans een be-
zoek bracht om herinnernigen op te halen. Vooral de
verhalen van de oudsten zijn van ontschatbart
waarde, omdat zij steeds geringer in aantal woorden.

Speciale aandacht gaat uit naar de mens achter de
club met portretten van diverse markante figuren
uit het verleden als Paul Pleunis en Leo en Jaap
Meijers.

Tevens zullen veelal nooit eerder gepubliceerde
foto's de tekst verrijken. Hierdoor zal een document
ontstaan die een beeld geefi. van alle hoogte- en
dieptepunten van de voetbalsport in en rond Hengelo

De schrijver krijgt bij de vormgeving en lay-out

Wij zijn al in vakantiestemming:

* Broodje Duikbril met room en verse

vruchten van 1.50 nu 1.25

* grote Vruchtenvlaai appei, abnkoos

en kersen van 12.50 voor 11.95

* B leekhu isje trommel gevuld met de

Hengelse Huuskes

alleen deze week 1 0%

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474

Wij gaan met vakantie van 5 tl m 17 juli.
Maandag 19 juli staan wij weer voor U klaar!

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

OPRUIMING
ZIE ONZE ZES ETAUGES MET

SPOTPRIJZEN

SCHRÖDER

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

QLAS-VERF-BEHANO

HALFMAN B.V.
boomkwekeri)

tuinaanleg
hoveniersbedrfjf

Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

ZOMERSLAAPZAKKEN
100 cm -100% katoen

TRICOT ROMPERTJES
100% katoen - maat 50/56 t/m 110/116

NOPPIES BOY/GIRL
de gemakkelijke katoenen luier
perfecte pasvorm - goedkoop

goed absorberend - milieuvriendelijk

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

^^^r . . . _ .

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - tel. 05753-1425

VISHANDEL

„HENGEL"

Raadhuisstraat 51a

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

OPGELET!

De nieuwe zending

OPGELET!

STOKVIS
is weer binnen

Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

Aardappelen-, groente- en fruitboerderi]

è
Garritsen

AANBIEDING:

Tuinbonen kg 0.65

Snijbonen per kg vanaf 1.85

l Jsbergsla 2 krop 0.95

Komkommer 2 stuks 0.75

Volop div. nieuwe AARDAPPELEN

Openingstijden:

maandag: 12.30-17.30 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag:

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

zaterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

hulp van Ap Meeniink en René Tannemaat. Namens
het Pax-b'estuur zorgt Hannie Kroesen voor de finan
ciële rompslomp en publiciteit. Het boek zal gedrukt
worden bij Weevers in Vorden.

Alle hoeken van het PAX-veld zal in november ver-
schijnen. De voorintekening zal in september
starten.

Bibliotheek Hengelo GId
Gaat u binnenkort op vakantie?

Kom eerst eens langs bij de bibliotheek.

Er gaat een wereld aan boeken voor u open.

U htjbt nu tijd om te lezen!

Een abonnement tot l februari 1994

kost nu nog f 10.— voor volwasse-

nen, f 3 . — voor de jeugd en f 4.50

voor studie en 65-plussers.

Wij zijn de hele vakantie geopend.

Boeken kunnen tijdens deze periode 5 weken

geleend worden, mits u dit meldt bij de balie.

Openingstijden:

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Te huur gevraagd woon-
ruimte per l sept. a.s. voor
echtpaar 50+ in Hengelo
of omgeving.
Tel. 05753-2433, na 18.00
uur

ZOMER-

OPRUIMING bij

DEMI-BYOU
Mode

10-50% korting

Sjaals halve prijs

Mode-oorbellen

2 halen, l betalen

en nog vele leuke koopjes

Zie onze etalage.

Te koop 6 zware eiken
keukenstoelen, gasboiler

120 liter, 5 jaar oud,
elechtronisch orgel, cosmc*- Zutphenseweg 8 - Vorden
vox F20. Tel. 05753-1871 Tel. 05752-3785

Maandagmorgen gesloten

Op korte termijn gevraagd Gevraagd oppas voor 2 kin
hulp aan het tankstation, deren, voor opvang na
Vanaf september hulp in schooltijd, in Hengelo GId
de weekends. Brieven Tel. 08340-51163
onder no 26 bureau
De Reclame

Opruiming

WIJ RUIMEN OP
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% KORTING
OP VOORRADIGE GOEDEREN

l t.e.m. 17 juli a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo GId - Tel. 05753-1823

GESLAAGD

Aan de modevakschool „Haarlem" slaagden Jean-
nette Schutten voor costumière, Frida Besseling voor
leerling-ooupeuse en Gerdien Eulink voor coupeuse.

Zij genoten hun opleiding bij mevr. R. Jansen te
Hengelo GId.



Racefietsen \ n n Gazelle /.ijn van topkwaliteit. Voor profwielrenners

en amateurs. Handgemaakt en voorzien van de meest geavanceerde

accessones. Kies voor Gazelle, kies voor perfectie. De (.a/elle-dealer

kan je alles vertellen over de nieuwe modellen.

TVM Professional Wielerploeg rijdt op Gazelle

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

LICHT-
GEWICHT
Een moderne bril draagt u

voor uw plezier.
Montuur en glazen wegen

nauwelijks iets. En aan de prijs zult u
zich ook niet vertiüen.

's maandags geslotende optiek speciaalzaak

* Tammel Schilderwerken B.V.
v/h Heijerman Varsseveld

* Heinen Schilders
Zelhem

Zelhem, tel. 08342-3486 - Varsseveld, tel. 08352-41203

Wij zijn een dynamisch schilders- en onderhoudsbedrijf waar

momenteel 18 vakmensen werkzaam zijn met onderhouds- en

nieuwbouwschilderwerken in de woning- en utiliteitsbouw.

Door het grote werkaanbod is er behoefte aan

vakbekwame schilders m/v
die ons team komen versterken voor diverse

projekten in de Oost-Achterhoek

Voor nadere informatie kunt u bellen met:

W. A. G. Tammel, telefoon 08342-3486

Vakmensen nodigen wij gaarne uit voor een gesprek.

Sterkste man van Hengelo

dinsdag 3 augustus a.s.

ORG: TTV BEKVELD

AANMELDING deelnemers vanaf heden

P. Berenpas

Wichmondsewejf 41 - Hengelo Gld - 05753-1555

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
4 JULI 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds P. F. de Vries

K.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 3 juli 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 4 juli 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. het

gemengd koor

Dinsdag 6 juli 19.00 uur Viering op de Bleijke

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!

2 - 5 JULI

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: 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 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(K) tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 1 1

Kruiswerk Oost-Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaardenverzorging voor de 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-/bejaardenverzorgingen 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. 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 jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

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.

SEEGERS DREMPT Zomerweg 21

Hef skelterhuis van de Achterhoek

heeft grote keuze in: kindeitrap-

skelters in
alle maten

Telefoon
08334-72722

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755--I T&7

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

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

ƒ 1.455,00

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

335,00

590,00

530,00

1 set Toba'
1 tafel afm. 90x90 cm
4 stoelen

275,00
1.060,00

set prijs ƒ1.175,00 i.p.v. ƒ

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

1.335,00

1.335,00

Touwtrekwedstn[den
om het

kampioenschap van Hengelo Gld
Touwtrekver. Bekveld houdt weef'Wedstrijden

om het kampioenschap van Hengelo Gld

op donderdag 5 augustus a.s.
aanvang 's avonds half acht

terrein Berenpas, Wichmondseweg 41

Met deelnemers van vorig jaar wordt contact
opgenomen.

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-
schappen, verenigingen, mits geen touwtrek-
ver.) moeten zich uiterlijk donderdag 29 juLi
melden bij P. Rerrnpas, Wichmondseweg 41.
U - I . 1555.

Ki-n p l < n . • uit H pi'rsoru-n.

Tenminste 2 personen van een ploeg moeten in

woncrs van de : Hrn^vlo / i

nemers mogen tfeen lid van een t u o w t r v k

xi j n.

Deelname van j i ugdploegen 12 t.'e.m. 16

m o g e l i j k . Ken team mag ook gemengd /.ijn.

CLOUSEAL IN DE WOAGE
Allencentrum De Waoge haalt tijdens de Halse kennis een

klapper van formaat in huis. Op vrijdag 2 juli beleven de

feestelijkheden in Hal Ie een hoogtepunt met een spetterend

optreden van de Belgische formatie Clouseau. Het concert

begint om 20.30 uur.

Het fenomeen Clouseau behoeft voor de meesten nauwe-

lijks toelichting meer. De groep werd negen jaar gelegen

opgericht door leadzanger Koen Wauters en /ijn maten

Kris en Bob. De Clouseau-mania krijgt België pas goed in

de greep wanneer de groep als tweede eindigt op het

Belgische Songfestival met het liedje Anne. dat een ge-

heide nummer l hit wordt.
Tijdens live-optredens spelen /ich histerische taferelen af

die doen denken aan de tijden van The Beatles. Eind 1990

springt de vonk over naar Nederland, met het nummer

"Daar gaat /.e". "Heel alleen", "Domino" en "Geef het op"

/orgen ervoor dat Clousaeu ook tijdens live-concerten

gigantische successen boekt. Met de release van de eerste

CD "Hoezo", die zestien keer goud en acht keer platina

haalt, is de naam Clouseau definitief opgenomen in de

hitboeken. Ook de tweede CD "Ofzo" blijkt een klapper

van jewelste.

Dit voorjaar nam Clouseau haar tweede Engelstalige CD

op in Los Angeles. In augustus zal deze CD Europees

worden gereleased. Vanaf half juni tot half september zal

Clouseau op festivals in Duitsland en Scandinavië optre-

den en ook doen zij een aantal concerten in Nederland,

waaronder 2 jul i in De Waoge. Tijdens de concerten zal

Clouseau repertoire brengen van de nieuwe Engelstalige

CD en hun grootste Nederlandstalige hits.

Kaarten voor dit concert in De Waoge /ijn verkrijgbaar aan

de zaal. Het concert van Clouseau wordt op zaterdag 3 juli

op veler verzoek gevolgd door een optreden van de top-

groep La-Vita.

CAREL VERBEEK NEEMT AFSCHEID VAN DE

LEER

Meester Carel Verheek neemt op woensdag 30 juni af-

scheid van basisschool De Leer.

Al vanaf 1964 was Carel Verbeek verbonden aan de

Hengelqse school. In 1972 verkaste hij naar Malden, maar

omdat z i jn hart toch in de Achterhoek lag. keerde hij na een

jaar weer terug op het oude nest.

Voor de invoering van de nieuwe basisschool in 1985

fungeerde de Hengeloër zes jaar lang als hoofd van de

school. De onthulling van diverse nieuwe speeltoestellen

op het schoolplein is één van de laatste officiële daden voor

de school.

Carel Verbeek heeft wel te kennen gegeven dat hij in de

toekomst allerlei werkzaamheden voor de school blijft

verrichten om zodoende betrokken te blijven bij De Leer.

De laatste tijd was Carel Verbeek ziek en omdat hij nu

volledig afgekeurd is willen de leerlingen en leerkrachten

op gepaste wijze het afscheid vieren.

Ter gelegenheid van dit officiële afscheid willen de leerlin-

gen van groep 7 en 8 meester Carel een passend geschenk

aanbieden in de vorm van hun musical "De Jackpot", die ze

onder leiding van Henk Roes ingestudeerd hebben.

Na de pauze is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te

nemen. Deze bijeenkomst heeft plaats in de aula van

basisschool De Leer


