
62e jaargang no 27 dinsdag 6 juli 1993 HTGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keljenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGELOSE
TE HOUDEN OP WOENSDAG 14 - VRIJDAG 16 - ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JUL11993
Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

DINSDAG 13 JULI

20-22 uur Trekking nummers volgorde vogelschieten
bij café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.
Dames en heren schutters, komt u zoveel mogelijk, dit voorkomt onnodige vertraging
tijdens het vogelschieten.
Ook is er deze avond om 21.00 uur:

trekking van de verloting der majorettevereniging
in café Wolbrink.

WOENSDAG 14 JULI

GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat, met vele aktiviteiten o.a. een

standwerkersconcours
9.00 uur Provinciale keuring Haflingers

(afdeling Gelderland)

Ned. Rijpaarden- en Pony Stamboek
Keuringen terrein "De Hietmaat"

10.00 uur OPENING VAN HET LUNAPARK

19.00 uur VETERANEN- REGELMATIGHEIDS RACE
Start en finish bij Hotel Leemreis
Regelmatigheidsrace met motoren van vóór 1960. Dat wordt weer een avondje
genieten van het mooie geluid van BSA, Norton, Eijsink, Matchless enz.
Training: 18.00 tot 18.45 uur.
Aanvang race: 19.00 uur tot plm. 21.00 uur.
Parcours: start Hotel Leemreis, Spalstraat, Zuivelweg, Kampstraat, Tramstraat, Rozen-
straat, lekink, Spalstraat, Finish bij Hotel Leemreis.
Prijsuitreiking: plm. 21.30 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat.
Het traject en de toegangswegen worden derhalve afgesloten voor alle verkeer, vanaf
16.00 uur.
Programma + entree ƒ 1,00.
Organisatie: Schutterij E.M.M, met medewerking van Hamove onder auspiciën van de
Historische Motorsport Vereniging.

VRIJDAG 16 JULI

14.00 uur KINDERSPELEN
op het speelveld aan de Berkenlaan (terrein E.M.M. - voorheen korfbalveld Quick '81)
Voor de leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar.
Na afloop prijsuitreiking, alsmede waardebonnen, hetgeen uitsluitend geschiedt op het
terrein aan de Berkenlaan.
Waardebonnen voor het gratis draaien zijn alleen geldig op de vrijdag en zaterdag
tijdens de kermis.
Onder de aanwezige ouders/begeleiders worden ook dit jaar weer waardebonnen
verloot.

ZATERDAG 17 JULI

9.00 uur Reg. keuring Ned. Welsh Pony Stamboek
(afdeling Oost) - Terrein "De Hietmaat"

10.00 uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat: met ringrijden voor dames en heren. Inschrijven 10.00 uur in café
Wolbrink

10.30 uur Optreden van het Limburgs Jeugdtoneel in zaal Langeler

10.00-
11.30 uur

Opgevoerd zal worden het sprookje: "De Gelaarsde Kat".
Toegang gratis.

KERMISVISWEDSTRIJDEN
voor de Hengelose jeugd tot 15 jaar.
Na afloop prijsuitreiking in zaal Wolbrink, met leuke prijzen.
Aanmelden bij Hengelsporthuis Hulstijn, Raadhuisstraat 16 tot uiterlijk vrijdag 16 juli.

13.30 uur OPTOCHT

Vertrek vanaf zaal Wolbrink, Bleekstraat.

Vaandel hulde voor B. en W. en koningspaar 1992 bij het
gemeentehuis

ROUTE OPTOCHT:
Bleekstraat, Asterstraat, lekink, Spalstraat, Raadhuisstraat, Gemeentehuis, School-
straat, Sarinkkamp, Beatrixlaan, Ruurloseweg langs de boerderij van de Maatschap
Stenderink.

14.00 uur VOGELSCHIETEN aan de Oude Varsselseweg
op het terrein van de Maatschap Stenderink.
Voor leden van de schutterij "Eendracht Maakt Macht".
Tijdens het vogelschieten is er een

stoelendans voor dames
die niet meedoen aan het vogelschieten.
Consumpties en etenswaren worden verzorgd door dhr. A. Garritsen (Appie Happie).
Voor beide evenementen zijn fraaie prijzen beschikbaar.
Na afloop vindt de Vaandelhulde voor het Koningspaar 1993 plaats voor de zaal van
Wolbrink, Bleekstraat 3.
Niet afgeschoten delen van de vogel worden verloot onder de leden die aanwezig
zijn na het vogelschieten in de zaal van Wolbrink waar men ook de prijzen van het
ringrijden en de stoelendans moet afhalen.
Na afloop van het vogelschieten is de route als volgt: Oude Varsselseweg - Bleekstraat.

ZONDAG 18 JULI
79.3ouur Kermisviswedstrijden

voor de seniorenleden van de H.H.V.
Na afloop prijsuitreiking in zaal Wolbrink.

11.00 uur OPENLUCHT FRÜHSCHOPPEN
achter Hotel Leemreis m.m.v. de bekende Weppel Kapel uit Hummelo, met conferen-
cier.

14.00 uur GROTE KERMISOPTOCHT
Aan deze optocht is er ook dit jaar weer een grote deelname van wagens en
muziekkorpsen.
Ook jeugd met versierde fietsen en kleine wagens zijn welkom.
13.00 tot 13.50 uur: Keuring van de wagens op de parkeerplaats aan de Leliestraat.
Deelnemers dienen om 12.45 uur op de parkeerplaats aanwezig te zijn.
Prijsuitreiking vindt plaats in zaal Wolbrink aan de Bleekstraat, na de optocht.
ROUTE OPTOCHT:
Leliestraat, Zuivelweg, Kastanjelaan, Westerstraat, Kervelseweg, Raadhuisstraat,
Spalstraat, Tramstraat, Rozenstraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Beukenlaan,
Het Karspel, Sarinkkamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat, Spalstraat, lekink, Rozen-
straat, Bleekstraat.
Einde bij café/zaal Wolbrink.
Wilt u tijdens de optocht geen wagens parkeren aan bovenstaande wegen/
straten. Dit voorkomt onnodige vertragingen tijdens de optocht.
Aan de optochten werken mee: Maj. Ver. Hengelo Gld, de Koninklijke Harmonie
Concordia, Harmonie en Schutterij St. Jan uit Keijenborg, Muziekver. Nieuw Leven uit
Steenderen en de Chr. Muziekver. Crescendo.

Groot LUNAPARK
OPENINGSTIJDEN:
woensdag 14 juli
vrijdag 16 juli
zaterdag 17 juli
zondag 18 juli

van 10.00 tot 01.00 uur
van 15.30 tot 01.00 uur
van 10.00 tot 01.00 uur
van 14.00 tot 01.00 uur

Het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht stelt zich niet aansprakelijk/
verantwoordelijk voor ongevallen of schade, indien deze plaatsvinden in verband
met de festiviteiten tijdens de kermisdagen.
Voor de bijdragen van de Hengelose middenstand en bedrijven wordt heel
hartelijk dank gezegd.

Het bestuur van de schutterij EENDRACHT MAAKT MACHT
wenst iedereen prettige kermisdagen.

Tijdens de kermisdagen is er
dans- en stemmingsmuziek in
alle horecagelegenheden.

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermisdagen



Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter en
mijn zusje

LISANNE

Ab en Coby Bloemendal-Eilander
Madeion

28 juni 1993

Berkenlaan 48.
Hengelo Gld.
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geven kennis van hun huwelijk op woensdag
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Kerkelijke inzegening om I3-3O uur in de

kapel van IBrnnkhorsl.

Receptie van I4-3O tot 15 3O uur in herberg

„de gouden Leeuw", T8ovenslraat 2

te iïrunkhorst.

Raadhuisstraat 47,

7255 B£ Henge/o §ld.

MANFRED & PATRICIA

bedanken iedereen voor de kaarten, de cadeau's, de
bloemen, het geld en vooral de aanwezigheid.
Dankzij jullie is het een fantastische dag geworden.

Manfred & Patricia Besselink

Resedastraat 37,
7221 AV Steenderen.

Schouder-
karbonade

500 gram
(max 2 kg per klant)

Malse
Varkensrollade

Mager
Runder Gehakt

1 kg */i*/V500 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 4.

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1 269

BLOEMEN

VERKOOPKAS

3 KAAPS VIOOLTJES 4.95

Luxe PLANTENBAKJE 8.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Brugginkï
w
-

l

BS

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

KOFFIEBROODJES
ROOMBROODJES
CHOCOLADEBROODJES

van 1.50 voor
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KRENTEN. - ROZI JNENPLAKKEN =

4 stuks , van 3.25 voor 2.75 |
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Kapsalon
Memeiink

Dames en heren V»
> X

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

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

€€èfotM?eebcl
drukwerk

KwnpctrMt 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05763-3818
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COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden tot en met 21 augustus geer
collectes gehouden.

OPENSTELLING GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08. 3C
tot 12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, ter inzage op werkdagen van 08.30 to
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 1 7.00 tot 20.00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot bovengenoemde afdeling, telef oor
1541, toestel 26.

BEKENDMAKING BOUWPLAN
BEKENDMAKING BOUWPLAN MEUBELINDUSTRIE LENSELINK B.V
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van Meubelindustrie
Lenselink b. v., Vordenseweg 50 te Hengelo, een bouwplan is ontvangen
inhoudende de verbouw en uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op hè
adres Vordenseweg 50 te Hengelo.
De tekeningen liggen met ingang van 8 juli 1 993 gedurende 1 4 dagen te
gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder te
inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk
bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 6 juli 1993.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

VERGADERING COMMISSIE
SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN

OPENBARE VERGADERING
De voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Welzijn van de ge
meente Hengelo Gld. maakt bekend dat de eerstkomende openbare
vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op woensdag 7
juli a. s., 's avonds om 20.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld

wonen. Op de agenda staan de navolgende punten:

2. Verslag van de vergadering van 12-05-1993.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a) Accountantsrapport jaarrekening 1992 St. Thuiszorg
b) Jaarverslag 1992 van de St. Thuiszorg,
c) Nieuwsbrief nr. 4: Deltaplan Cultuurbehoud,
d) Jaarstukken St. Openbare Bibliotheek.

4. Subsidiëring Ned. Hartstichting.
5. Medewerking realisatie Nationaal Carillon.
6. Subsidiëring R.T.V. Vierakker-Wichmond.
7. Subsidie-verzoek St. Pop Against Racism.
8. Begroting schooljaar '93-'94 Muziekschool Doetinchem e.o.
9. Jaarverslag 1992 van de St. "de Opkikker".

10. Subsidieverzoek T.T.V. Bekveld.
1 1 . Subsidieverzoek Gelders Rundvee Syndicaat.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende periode noc
zaken aandienen met een spoedeisend karakter, welke dan alsnog aan de
agenda kunnen worden toegevoegd.
Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te
verkrijgen op het secretariaat van de commissie. Dit is gevestigd op de afd
Sociale Zaken en Welzijn, (tel. 05753-1541 toestel 54).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te
maken van het zgn. spreekrecht. U wordt daarbij de gelegenheid geboder
om voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren
omtrent uw overtuiging, standpunt en/of visie op één der bovenvermelde
agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de
vergadering op het secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te
worden bekendgemaakt.

INZAMELEN HUISVUIL
Inzameling huisvuil 14 juli 1993.
In verband met de kermismarkt verzoeken wij de aanwonenden van hè
marktterrein en de kermis om op woensdag 14 juli 1993 de containers ir
de naastgelegen voor de inzamelwagen bereikbare straten te plaatsen
Het betreft de volgende straten:
- Spalstraat
- Ruurloseweg vanaf het Karspel tot de Spalstraat
- Synagogestraat vanaf Regelinkstraat tot Ruurloseweg
- Kerkstraat
- Bleekstraat vanaf Asterstraat tot Spalstraat
- Raadhuisstraat vanaf Banninkstraat tot Spalstraat
- lekink vanaf Asterstraat tot Spalstraat
- St. Michielsstraat vanaf Rozenhoflaan tot Spalstraat
- Tramstraat vanaf Rozenstraat tot Spalstraat
- Kampstraat
Wij verzoeken u de containers tijdig aan de weg te zetten

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door her
om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te
voorkomen of te beperken, onder voorschriften een vergunning is verleenc
aan:
Mevrouw B. J. Bosch-Korenblek te Hengelo, voor een vergunning inge
volge de Hinderwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van eer
varkensmesterij, gelegen aan Ruurloseweg 82 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 7 juli 1993 tot 7 augustus 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 7 augustus 1993 worder
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staa

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad var
State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de
beschikking dan wel het treffen van een voorlopige voorziening. Di
verzoek moet binnen bovengenoemde 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, 6 juli 1993.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118
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:ORMATIERUBRIEK

*****************************************************
1 PUBLIKATIE WET AROB l

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 23 t/m 29 juni 1993 waartegen op basis van de Wet AROB
een bezwaarschrift kan worden ingediend.

aan: ten behoeve van:

D.H. ter Welle, Oranjehof 24, Hengelo Gld het oprichten van een woning met garage aan de Dreef 14

G.J. de Greef, De Heurne 18, Hengelo Gld het oprichten van een woning met garage aan de Dreef 16

J.MJ. Hendriks-Toebes, het oprichten van een schuur ter vervanging van een be-
Holterveldseweg 4, Hengelo Gld staande schuur

Aannemersbedrijf Besselink-Reugebrink. het oprichten van een dubbele woning met garage aan de
Aaltenseweg 1 2, Hengelo Gld Berkenlaan 25 en 27

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.

INDICATIECOMMISSIE HENGELO/STEENDEREN J
Indicatiecommissie Hengelo/Steenderen nu 24 uur per dag bereikbaar.
Hengelo/Steenderen
HERHALINGSBERICHT
Met ingang van 15 maart jl. heeft de indicatiecommissie haar servicepakket uitgebreid en de bereikbaarheid vergroot
tot 24 uur per etmaal. Alle aanvragen uit het hele plangebied (Gemeente Hengelo + Gemeente Steenderen) komen nu
binnen op het Centrale Meldpunt in Doetinchem. Voor dit Centrale Meldpunt is een kort 06-nummer gekozen. Dit nummer
is 06-8806.
Nadat de centrale een melding krijgt, waarschuwt deze de zorgcoördinator van de indicatiecommissie via de semafoon.
Deze manier van werken garandeert een snelle afwerking. Bij acute hulpvragen kan de zorgcoördinator in een mum van
tijd bij de cliënt zijn. U kunt bij het Centrale Meldpunt terecht voor de volgende aanvragen:
1 . Voor een plaats in een verzorgingshuis/verpleeghuis
2. Een tijdelijke opvangplaats in een verzorgingshuis
3. Dagopvang in een verzorgingshuis
4. Personenalarmering
5 Maaltiidvoorzienino (Tafeltje Dekie)
6. Thuishulp (Kruiswerk + Gezins- en bejaardenverzorging)
In het bericht van april jl. is melding gemaakt van de te starten spreekuren in Hengelo en Steenderen. De spreekuren
vonden wekelijks plaats in de wijkgebouwen van het Kruiswerk, te weten: elke vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur in
Steenderen en van 14.30-15.30 uur in Hengelo. Echter door gebrek aan belangstelling voor deze inloopspreekuren,
worden deze voorlopig opgeheven. Hopenlijk voldoet het 06-nummer voor uw vragen en aanmeldingen.

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 ingebracht.
Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking 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.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 30 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 bschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde 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, 29 juni 1993.

Er zijn aanvragen ingekomen vanp

de heer W.Th. M. Arendsen. voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolde de Wet
milieubeheer voor een weeg , verlaad- en exportplaats voor varkens en vee, gelegen aan Koningsweg 2a te Hengelo;
de heer H.J. Momberg, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben
van een aannemersbedrijf, gelegen aan Varsselseweg 60 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunningen te verlenen onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het
milieu te beperken.
De aanvragen en de ontwerp-beschikkingen liggen ter inzage van 7 juli 1 993 tot 7 augustus 1 993. Hierna kunt u (totdat
de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot 7 augustus 1 993 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 ingebracht. Hierbij wordt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking 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 zijn milieuvergunningen verleend aan:
Maatschap G. J. Stegerman-Broekman, vooreen nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer, voor een melkrundvee- annex pluimveehouderij gelegen aan Lankhorsterstraat 19 te Hengelo;
de heer G.J. Wisselink, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer,
voor een smederij annex magazijn gelegen aan Varsselseweg 41 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 7 juli 1993 tot 7 augustus 1993.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 7 augustus 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 m 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 bovengenoemde 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.

t Hengelo, 6 juli 1993.

| WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 28 juni 1 993 tot 5 juli 1 993 een
t aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
i de heer H. Waenink, voor het veranderen en uitbreiden van een horeca-inrichting, gelegen aan Spalstraat 3 te Hengelo;

de heer A. J.A. Wolbert. voor het oprichten van een woning met kantoorruimte, gelegen aan Rozenstraat 1 6 te Hengelo;
de heer P.H. Jansen, voor het oprichten van een woning, gelegen aan Berkenlaan 21 te Hengelo.

Hengelo, 6 juli 1993.

L



Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij
gooien de beuk er weer in.

woensdag 14 en vrijdag 16 juli
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met het

HAIMSK/V DUO
met de ex-Normaal drummer Jan Manschot

Tijdens de kermis is onze diskotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur
geopend.

zaterdag 17 en zondag 18 juli
voor het 21e jaar het grandioze

TUINFEEST
met BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

OMEGA SHOW BAND
Zondagmiddag na de optocht speelt in onze tuin

OMEGA SHOW BAND
+ speciaal gastoptreden van de Bandparodist

Entertainer JOOP STROOP

en ook 's avonds vanaf 20.30 uur met als speciale gast-

artieste de talentvolle Engelse zangeres LUUluA JAY.
Zondagmiddag vrije entree.

Wij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens bij

cafe-bar-diskotheek "DE ZWAAN"
gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3, Hengelo GId

UIT, GOED VOOR U! FAM. WAENINK EN MEDEWERKERS

Kermis 1993

Als vanouds kermis vieren bij

Café 't Hoekje
De muziek wordt verzorgd

door het duo

SUNSHINE

Wij wensen u prettige kermisdagen.

"Marktzicht"
Bleekstraat 3 • HENGELO GLD
TREFCENTRUM PRETMAKERIJ
Vier de Hengelose kermis in onze geheel
vernieuwde zaal op 14 en 17 juli

Woensdag 14 juli

's morgens STEMMINGSMUZIEK in het
café met

café - restaurant

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo GId

KERMIS 1993
Woensdag 14 juli

KERMISMARKT

Gezelligheid kent geen?

Zondag 18 juli

openlucht
Frühschoppen

op de parkeerplaats, met

De Weppel Kapel
en conferencier

U allen plezierige kermisdagen gewenst!
FAM. VISSER EN MEDEWERKERS

Zaterdag 17 juli

na het vogelschieten dansen met

l

CAFÉ • BAR • ZAAL

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen

Nu ook op de kabel in
Hengelo en omgeving

VlLMNEf ̂ ^

FilmNet Plus is een abonnee televisie kanaal
dat 24 uur per dag hoofdzakelijk speelfilms
uitzendt. Daarnaast maken kinder-, sport- en
muziekprogramma's FilmNet Plus nog aan-
trekkelijker.
De kinderprogramma's worden voor en door
kinderen gemaakt en gepresenteerd en zijn te
vinden onder de K-tv programmering. De
programma's worden elke dag van 06.00 tot
08.00 uur uitgezonden en een herhaling hier-
van tussen 16.00 en 18.00 uur.
FilmNet Plus heeft ook regelmatig belangrijke
sport evenementen, zoals momenteel Spaanse
voetbalwedstrijden en boksen. Regelmatig
worden wereldtitel-gevechten live en exclu-
sief uitgezonden, zoals onlangs het gevecht
Bowe versus Ferguson live uit Washington.
Speciale muziekprogramma's worden exclu-
sief aan de FilmNet abonnees aangeboden.
Alle series die tijdens de twee en een half uur
"HappyHours" worden uitgezonden, zijn
nieuw voor de Nederlandse kijker, met als
enige uitzondering de "Bill Cosby Show".
Happy Hours vertoont elke dag van 18.00 tot
18.30 uur een soap, "Loving", een zeer popu-
laire Amerikaanse serie. Succesvolle series
als "Northern Exposure" (elke donderdag),
"Quantum Leap" (elke dinsdag) of "Dream
On" (elke vrijdag).

(IC) ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo GId - tel. 05753-2511

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandag? qesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto

\* Winnerstip
Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K

OPRUIMING

Stoffen
20%

60% korting

40%

Schröder Mode - bij de kerk - Hengelo GId.

QLAS-VERF-BBUN»



KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Argentijnse GRANNY SMITH
3 kg 5.98

1 krop SLA en 1 grote KOM-
KOMMER samen 0.98

Rauwkost aanbieding:

HARING SALADE fc kg 4.98

KERRY SALADE *k kg 4.98

AARDAPPEL SALADE
Vzkg 4.98

ALLES VERS UIT EIGEN KEUKEN

Kaasreklame:

We gaan nog even door met onze
extra lage kaasprijzen

Deze week:
JONGE GRASKAAS - JONG BE-
LEGEN en EXTRA BELEGEN
PER KILO slechts 9.98

Profiteer hiervan

TOT ZIENS

Hamlappen 500 gr 6.95
Gek. worst 100 gr 1.25
Gegr.ham 100 gr 2.25
Vakantievlees in blik voorradig

SLAGERIJ

MEUWEMHUIS
Past. Tbuisstraat 9

KEIJENBORU

Tel. 05753-1320

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JULI

l Itr Drie Sterren jenever 19.95

l Itr Florijn jenever 19.95

l Itr Ketel l jenever 23.95

l Itr Henkes vieux 19.95

l Itr Hooghoudt c.b. 13.95

l Itr Coebergh bessenjenever 16.95

l Itr 't Hoekje beerenburg 18.95

l fles Canadian club whisky 29.95

l Itr Mispelblom inmaakbrandewijn 19.95

l fles Smirnoff wodka 22.95

WOENSDAGS GESLOTEN

05753-1252

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

BRAADSAUCIJZEN
500 grAm 5.85

2.25

1.79

LAMSVLEES voorradig

SATé SNITSELS
per stuk

KATENSPEK
100 gram

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen f
geldig

HummeloMwef 3 - Henfelo Gld - Tel. 1258 ]

BESSELINK heeft

Deense DiEPVRIESKISTEN
van topkwaliteit

Caravell

kistinhoud 210 Itr van 899.— nu 699.--

kistinhoud 330 Itr van 1099.— nu 799.--

kistinhoud 430 Itr van 1199.— nu 999.»

kistinhoud 520 Itr van 1399.— nu 1098.--

kistinhoud 615 Itr van 1599.— nu 1239 —

^BESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
«palstraat 13, Hengelo G.

Gezocht: jonge vrouw, 26
jaar, met 2 kinderen
zoekt met spoed woon-
ruimte in of nabij Hengelo
Inl. 05753-1851, na 18.00
uur

Zondag 11 juli

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te koop BMW 320i, 6 cyl.,
'84,140.000 km. Tel. 05443-
73302.

Afwezig
Marianne Lukassen

pedicure
Groene Kruisgebouw,

Hengelo Gld
vanaf 12 juli tot 9 augustus.

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Te) 05753-1424

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

TIMON HERMANUS

Wij noemen hem TIM

Jozef en Ldnda Sesink

Riek

Thijs

7221 CM Steenderen, 26 juni 1993.

Covikseweg 7.

5 dagen topvermaak met de
Hengelose kermis
Een jaar en nog langer vermaak met de dialect

verhalen van de schrijver

HERMAN VAN VELZEN
Deze verhalen zijn gewild bij jong en oud

Vele titels zijn leverbaar

Boekhandel W O L T E R S
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

VOOR VAKANTIE EN VRIJE TIJD

Boeken - kaarten - ansichten - folders

OPRUIMING
Baby- en peuterkleertjes:
JASJES 19.00

PAKJES v.a. 7.50

FIETSBROEKJES v.a. 7.50

SHORTS v.a. 7.50

BADSTOF SOKJES 2.50
3 voor 6.95

PYAMA'S v.a. 7.50

DEKENTJES v.a, 19.00

en op de niet afgeprijsde zomerkleertjes

10% korting
Woninginrichting:
couponnen en aanbiedingen in GORDIJN-
STOFFEN en VITRAGES

DEKBEDOVERTREKKEN

LITS JUMEAUX

HOESLAKENS

l pers v.a.
2 pers. v.a.

v.a.

90 x 200
140 x 200

45.00

65.00

75.00

12.50

19.00

Tot ziens

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurlosewe* 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

STRATEN MOTORRACES IN HENGELO (iLD
Motorracen en Hengelo Gld zijn twee zaken die onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. Denk hierbij maar aan de
grote int. motorraces jaarlijks op circuit "Varssel Ring".
In het kader van het kermisprogramma van de Hengelose
kennis heeft het bestuur van de schutterij E.M.M. Hamove
gevraagd ook nu weer de organisatie van de straten motor-
races op zich te nemen.
En dat belooft weer een spectaculair gebeuren te worden.
Racen op een echt stratencircuit, het gebeurt allemaal op
woensdagavond 14 jul i .
's Avonds om ongeveer 6 uur beginnen de trainingen en de
wedstrijden in de verschillende klassen zijn van 7 tot 9 uur.
In de Spalstraat wordt een parcours uitgezet met start en
finish bij hotel Leemreis.
Fantastisch mooie machines, prachtige racegeluiden en de
geur van echte race olie doen bij menigeen nostalgische
gedachten opkomen en de coureurs vinden het schitterend
hun rondjes te kunnen draaien.

OPBRENGST COLLECTE ANJERFONDS
De collecte van het Anjerfonds, die is gehouden van 21
t/m 26 juni heeft in de gemeente Hengelo Gld het bedrag
van ƒ 4875,-- opgebracht.
De collecte is gehouden door de leden van de muziek-
verenigingen Concordia, Crescendo en St. Jan en de
majorettenver. Hengelo.
De plaatselijke verenigingen, die de collecte doen, mogen
1/3 gedeelte van de opbrenget behouden, daarnaast kan
men een beroep doen op het Anjerfonds voor de aankoop
van instrumenten enz.
Collectanten en alle gevers worden bedankt voor dit mooie
resultaat.

OCEAN PACIFIC BENJI TOUR 1993
Van oorsprong komt het elastiekspringen uit Zuid Ame-
rika. Om te bewijzen dat zij de moed van een man hadden
sprongen indianen van diverse stammen met lianen om hun
enkels van een hoge bamboestellage. Dat dit niet altijd
goed afliep behoeft nauwelijks betoog.
; on meer veiligere variant werd zo'n 10 jaar geleden in
Nieuw Zeeland ontwikkeld. Een speciaal vervaardigd elas-
liek werd daar gebruikt om van bruggen naar beneden te
duiken. De Benji Jump was geboren.
Binnen enkele jaren is deze rage doorgedrongen tot alle
, leien van de wereld. In Nederland bleek het ontbreken van
hoge bruggen geen probleem. Ter compensatie wordt een
kraan gebruikt van 60 meter waar een springplaank aan
bevestigd is. De lier van de kraan zorgt ervoor dat de bak
getakeld kan worden.
Aan de veiligheidszorg is de laatste jaren veel aandacht
besteed. De samenstelling van de gebruikte materialen en
springhamassen zijn zodanig verbeterd dat er niets mis kan
gaan. Een veiligheidsnet van 400 vierkante meter wordt op
6 meter hoogte opgespannen indien er boven land wordt
gesprongen.
De Benji Jump tour is op 24 juli in Zelhem tijdens de
Zelhemse zomerfeesten op het Stationsplein van 14.00 tot
22.00 uur. Inschrijving via het V.V.V.-kantoor te Zelhem,
tel. 08342-3811.

Voor de vele blijken van medeleven, die wij

persoonlijk of schriftelijk mochten ontvangen

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn

lieve vrouw, dochter, zuster, schoonzuster,

tante en nicht

LINIE ROUWEN-ROET

willen wij u langs deze weg onze oprechte dank

betuigen.

Uit aller naam:

Frans Rouwen

Canada, juli 1993.

SLAAPZAKKEN
Op de laatste slaaplakken nu

10.-- korting
„DESPANNEVOGEL"

ZOMERTIJD • VAKANTIETMDÜ

f r op u/f met uw w/ndmo/enbakker

Deze week:

Fries suikerbrood 4.50
Groninger koek 2.50
Drentse bol 5.25

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

De laatste couponnen
kamerhoog gordijnstoffen

19.95 |ier mtr
„DESPANNEVOGEL"

KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN
Kruidentuin 't Zunnehöfken in Zelhem houdt op donderdag
8 juli van 10.00 tot 11.30 uur open tuin.
Liefhebbers van kruiden kunnen er dan terecht voor infor-
matie en gratis proeven.
Bovendien biedt de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen u een smakelijk hapje aan. De benodigde kruiden
voor dit hapje krijgt u gratis mee naar huis.
De tuin is gelegen bij het verzorgingshuis de Zonnekamp te
Zelhem. (hoek Hengeloseweg - Roosweg.

HENGELOSE BADMINTONCLUB GEPROMO-
VEERD
Het eerst team van de Hengelose Badmintonclub is gepro-
moveerd naar de 2e klasse. Een aantal jaren geleden heeft
het ook al in deze klasse gespeeld. Het toen verloren gegane
terrein is nu terug gewonnen.
De promotie werd afgedwongen door het behalen van de 2e
plaats in de nu afgelopen competitie. Een kampioenschap
zat er niet in. Om de 2e plaats en dus promotie werd een
flinke strijd geleverd en in het voordeel van de HBC beslist.
Het team bestaande uit de dames Mona Hiddink; Monique
Hulshoff en de heren Hans Zweverink, René Beunk en Jan
Jonink, gaat in de zelfde samenstelling het komende sei-
zoen in de 2e klasse spelen.
Op de onlangs gespeelde clubkampioenschappen werden
de volgende personen kampioen: dames recreanten: Bertha
Roozegaarde; dames competitie: Mona Hiddink; heren
recreanten: Harrie Kuipers; heren competitie: Hans
Zweverink.

TUINEN VAN DE WIERSSE WEER OPEN
De tuinen en het park van de Wiersse te Vorden worden
deze zomer drie maal voor het publiek opengesteld: op
zondag 11, maandag 12 en zondag 18 juli.
De 16 ha grote tuinen liggen middenin een 300 ha groot
landgoed, over meer dan drie eeuwen gegroeid tussen het
oude cultuurlandschap van bossen, akkers en beken van de
stille Achterhoek.
In het park van de Wiersse kan men genieten van de fraaie
zichtlijnen en een geraffineerde eenvoud in aanleg.
In de rozenparterre en in de borders nadert de zomer haar
hoogtepunt. Clematis, kamperfoelie en klimrozen sieren
de pergola langs de "lange tuin", ooit beschreven als "een
van de volmaakste tuinruimtes in Nederland".
In de ouderwetse moestuin zorgt een mengeling van groen-
ten en snijbloemen voor een zomerse sfeer, terwijl de geur
van het hooiland herinneringen aan vroeger oproept.
De Wiersse ligt aan de Vordense beek, die de grachten
voedt en de tuinen zijn op de drie dagen open van 10.00 tot
18.00 uur.

OPTREDEN LOUISA JAY BIJ DE ZWAAN
Tijdens de Hengelose kermis zal op de zondagavond de
talentvolle Engelse zangeres Louisa Jay optreden.
De uit Manchester afkomstige zangeres verzorgt een dave-
rende show waarin zij wereldhits op haar eigen, onnavolg-
bare wijze ten gehore brengt.
Louisa is enthousiast, actief als Tina Turner, spontaan en
betrekt het publiek bij haar optreden.
Als men haar al met iemand zou moeten vergelijken dan
zou het met Whitney Houston of Gloria Gaynor moeten
zijn. Al op jonge leeftijd begon ze met pianolessen en
ontdekte ze al snel dat muziek haar leven zou zijn.
Deze zangeres is te zien en te horen op zondagavond 18 juli
tijdens het tuinfeest bij De Zwaan.



r HENGELOSE KERMIS
Gezelligheid, Sfeer en Muziek in ons ge-

heel vernieuwde Party Centrum
/

Woensdag 14 juli vanaf 10.30 uur

GRATIS DANSEN
M.M.V.

Goodwin Duo
Zaterdagavond 17 juli vanaf 20.00 uur
Sensationeel gezellig feest vieren

M.M.V.

Goodwin Duo

Party Centrum Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-1212

Tijdens de kermis heerlijke soep- en kermisschotels in ons café.

VEEL PLEZIER TOEGEWENST

Fam. Langeler en medewerkers

WAT IS EEN ZOMER ZONDER
GOUDEN STRANDEN?

Een gouder^ sieraad maakt het pas compleet

Alle sieraden zijn gemaakt van 14-karaats gcud!

GOUDEN SIERADEN VINDT U BIJ DE JUWELIER

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

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

SPEKLAPPEN
500 gram
GEHAKT CORDON BLUE
per stuk

ONTBIJTSPEK
100 gram

4.35

2.35

2.40

1.40

Wegens vakantie gesloten

van 12 t.e.m. 26 juli
Dinsdag 27 juli staan weer voor

u klaar.

SLAGERIJ

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

DE DAG VAN JE LEVEN?

GRATIS TOEREN
MET DE SPARTAMil

Spartamet
Unieke Spartavinding. Fietsen met het handige
SACHS hulpmotortje is een belevenis op zich.
Uitgerust met tandwielaandrijving, halogeen
verlichting en zadeltas. Leverbaar met hand-
start of elektrische start. Fietsen zal nooit meer
hetzelfde zijn. Kom 'm nu bij ons testen.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

W E L D E G E L I J K

Grand café

HENGELOSE
ZOMERKERMIS '93

woensdag 14 juli vanaf 10.00 uur trappen wij
af met

Duo Duyn
woensdagavond presenteren wij de
Hengelose/Steenderense formatie

vrijdagavond 16 juli vanaf 20.00 uur

Jan Ottink Band
achterhoekse pop, poëzie, humor en swing

zaterdag en zondagavond 17 en 18 juli
ouderwets gezellig met het

Hanska Duo
Wij van ,,de Egelantier" wensen U

heel veel kermisplezier.

alle dagen gratis entree

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.

TOT 60% KORTING
BANKSTELLEN cte

ttèatné&i wwtdeet...
• . , ' :.ér".'^LlL-L2AJ±- ^. ^

WANDMEUBELS

FAUTEUILS

KARPETTEN
vanaf

199,

MERKTAPIJTEN
| FORSE KORTING

0?=5L\GRATIS GELEGD

Romana
Kwaliteitsfauteuil, leder, kleur aubergine

Rekenvoorbeeld:
Normale prijs 2.495,
Opruimingskorting — 1.165,-

Opruimingsprijs 1.330,-
10% extra couponkorting — 133,-

Speciale
prijs 1.197

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

l
Tegen Inlevering van

deze coupon ontvangt u
nog eens l

KORTING l
OP REEDS AFGEPRIJSDE i

ARTIKELEN A!

rw* afgepr$
CtkfigtfeilSMg.1993

Opslag voor latere levering mogelijk

Uit voorraad leverbaar

Aanbieding geldig t/m 15 augustus 1993

Zolang de voorraad strekt

Interieur waarborg



W E T Z ' N

Dan alk-maal op oen Gazellc. Want Gazelle heeft een uitgebreid
assortiment fietsen. Van hybndes tor toerfietsen. Van superlichtt
racefietsen tot comfortabele alledagfietsen. En zonder uitzonderin
schitterend om te zien. Uw Ga/elle-dealer heeft ze voor u in hu i s

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

GROTE PREMIEKEURING
VAN HET WARMBLOED
PAARDENSTAMBOEK

op donderdag 8 juli 1993
en op zaterdag 10 juli 1993

GROTE KEURING VAN HET
NEW FOREST

PONY STAMBOEK
te Hengelo GId

Aanvang W.P.N, plm.9.30 uur
Aanvang New Forest 9.00 uur

Terrein: „de Hietmaat"

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

--I TG.T

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
11 JULI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. Sj. Gerbrandy, Zutphen Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. A. B. Elbert Heilig Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo GId
Zaterdag 10 juli 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-
mengd koor
Zondag 11 juli 10.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00 uurWeekendviering;
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!

9 -12 JULI ,
Dr. Hanrath, tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo GId, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo GId, tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo GId, tel. 1266.

Apotheek Hengelo GId, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 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 GId, 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.

Zelhemse Zomerfeesten
24 juli en 7 augustus '93

24 juli:

Ben/; Jump elastiekspringen
Stationsplein vanaf 14.00-22.00 uur
Voorinschrijving met kans op sponsering door de
Zelhemse Middenstand bij het V.V.V.-kantoor,
Stationsstraat 7, tel. 08342-3811.
Vanaf 14.00 uur direkte opgave op Stationsplein,
kosten ƒ 100,-- per sprong.

De Eerste Open Zelhemse
Zandsculpturenwedstrijd
80 m3 zand in het centrum van Zelhem voor crea-
tieve buurt of verenigingsmensen.

Inschrijving teams (max. 6 personen), aanmelden
V.V.V.-kantoor, Stationstraat 7, tel. 08342-3811.
Er worden geldprijzen uitgereikt en een wissel-
beker!

Een ieder die graag als straatmuzikant wil optreden
of als goochelaar, zanger enz. Geeft u dan nu op
voor deelname aan dit festijn bij het V.V.V.-kantoor.

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel 05753-1307

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Openstelling Politiebureau Hengelo GId
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in u w (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (GId),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg Ie, Vorden.
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (GId):
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 GId
's maandags gesloten

VAKGARAGE OCCASIONS

Fiat Ti po 1.4S 1992
Fiat tempra2.0SX 1991
Fiat Cinquecento 1993
Fiat UnoTOSi.e. 1991
Fiat Uno1.1Si.e. 1992
Fiat UnoGOS 1988
Fiat Panda 750L 1986
Fiat Panda 34 1985
Fiat Uno45S 1986
Fiat Ritmo 60L 1985
Fiat Ritmo70CL 1985
Lancia Ypsilon 1987

30.000 km
36.000 km

500 km
29.000 km
22.000 km
90.000 km
90.000 km
90.000 km

100.000 km
ƒ 5.250,--
ƒ 4.250,--
ƒ 6.250,-

VRKGARAGE
Wiendels

Ruurloseweg 50 - 7255 DJ Hengelo GId - tel. 05753-1871
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

OPRUIMING

Konfektie 30% korting

Schröder Mode - bij de kerk - Hengelo GId.

***

Hotel - Café -
Zalencentrum .(
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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


