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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

i» n omstreken

Rib- en haas
karbonade

500 gr 9-49

Varkensfilet
rollade
met de hand

geknoopt

Pampa schijf

100 gr 1.80

Mager
varkenspoulet

500 gr

500 gr 7.95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram 4.95

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.9%}

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 16 t.e.m. 28 augustus

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Mooie TROSANJERS

per bos 3.95

3 bos 10.--
Volop SLA-, ANDIJVIE- en

KOOLPLANTEN

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

HAMLAPPEN

500 gram
HAMBURGERS
per stuk

GEBR. GEHAKT

100 gram

LEVERKAAS

100 gram

6.45

1.15

1.35

1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze

zoon

BAS

28 juli 1993.

Hij is 50 cm lang en weegt 2970 gram.

Tonny en Betsie ten Barge

Spuistraat 44,

7255 AD Hengelo Gld.

16 augustus l'

getrouwd /.ijn.

ANTOON SCHOL I'KN
en

RIKT SCHOLTEN-TE BRAKE

Wij wil len dit vrijdag 20 augustus vieren.
Receptie van 16.00-17.30 uur in zaal Wolbrink.
Bleekstraat l te Hengelo Gld.

Sarinkkamp 16
7255 CW Hengelo C'.ld.

Op zaterdag 14 augustus a.s. hopen wij ons

50-jarig huwelijk te gedenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00

uur in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G.

J. W. GIESEN

M. GIESEN-RIEKEN

Fokkinkweg 10,

7255 AK Hengelo Gld.

Frikando

Rolpens

Leverkaas

500 gr 6.95

100 gr 1.40

100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WEER NAAR SCHOOL!!!
Laat dan de fietsen nog even nazien, zoals:

z'jn de banden nog goed enz. enz.

Wij geven 24-uur service op repar&ties (dus

binnen 24 uur gereed).

Mocht er een nieuwe fiets nodig

zijn, dan houden wij ons ook aan-

bevolen.

Ruime keus en wij leveren ieder merk.

ZWEVERINK
Uw fietsspeciaüst

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

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. 05755-

Kunstnijverheid „De Olde Mölle'
Marinus Geert Bosman

ORGANISEERT

V E R K O P I N G
van schilderijen, olieverf op doek, penteke-

ningen, affiches, collages, foto's

op zaterdag 14 en zondag 15 aug.
Verkoping van 10.00 tot 16 00 uur.

Prijsklasse vanaf f 5,00 tot circa f 2.50

KUNSTNIJVERHEID-GALERIE

„DE OLDE MöLLE"
Hogenkampweg 34 - Hengelo Gld

Entree gratis - Hopenlijk tot ziens

Inschr.nr. KvK Zuphen, nr. 52908

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter

wereld)

IS NOG STEEDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-

standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke

prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin

een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-

cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.

Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota

dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-

ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een

onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en

brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;

• prijsopgave vooraf;

• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met

Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en

modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE NCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Sperciebonen kilo 1.98

James Grieve, nieuwe oogst
voor hand en moes 3 kg 5,00

Rauwkost uit eigen keuken

Pittige ijsbergsalade '/2 kilo 4.98

Komkommersalade, zoet-zuur

K kilo 4.98

Kaasreklame:

Extra belegen kaas */z kilo 6.50

Milner, de slanke kaas

'/ikilo 7.98

Wij hopen dat u een prettige
vakantie heeft gehad en heten u
weer van harte welkom

TOT ZIENS

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? gesloten

tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel 05753-1424

Wegens verhuizing gratis

verkrijgbaar lieve, middel

grote hond. 05753-2433

Te koop een toompje
Welsum'er kippen. J. H.

Helmink, Dorpsstraat 24,
Wichmond, tel. 05754-1290

Te koop bankstel, in zeer

goede staat, 2'/2-zits bank
en 2 fauteuils, t.e.a.b.
tel. 05753-2312.

E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!
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INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster worden

tot en met 21 augustus geen col-

lectes gehouden.

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van

maandag tot en met vrijdag van

08.30 tot 12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldin-
gen liggen in het gemeentehuis, af-

deling 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 milieu vergunnin-

gen elke vrijdag van 17.00 tot 20.00
uur ter inzage in de bibliotheek,
Sterreweg 14.

Voor Inlichtingen kunt u zich wen-
den tot bovengenoemde afdeling,
telefoon 1541, toestel 26.

OUD PAPIER KALENDER

AUGUSTUS 1993

Op de volgende data kan oud papier
worden gebracht op de volgervcte
plaatsen:
Zaterdag 28 augustus
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg.
Container op de parkeerplaats 'bij

de St. Bernardussdrool, Pastorie-
straat. Tussen 7.30-12.00 uur.
Dinsdag 31 augustus en woensdag
1 september
Basisschool De Leer. Container

parkeerplaats Dwarsstraat bij de
school. Tot 18.00 uur.

Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan
worden gebracht maandag t.e.m.
vrijdag aan de B ro n kh o r sterstra at 8.
Damclub Hengelo D.C.H. Contai-

ner op parkeerplaats achter zaal
Wolbrink. Tijdens openingsuren
winkel Spannevogel. In de winkel
naar sleutel van container vragen.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van
Hengelo maken bekend, dat er in

de week van 26 juli tot 2 augustus
1993 een aanvraag om vergun-
ning ingevolge de Woningwet is

ingekomen van:
G. W. Bremer, Ruurloseweg 23 te
Hengelo, voor het bouwen van een
garage.

Hengelo, 10 augustus 1993.

Er zijn meldingen in gevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

— Stichting Maria Postel, voor het van toepassing worden van
het Besluit woon- of kantoorgebouwen op het reeds op-
gerichte zorgcentrum voor ouderen aan de Koldeweiweg 11
te Keijenborg;

— de Chinese Muur, voor het van toepassing worden van het

Besluit horecabedrijven op een reeds opgericht chinees res-
taurant aan de Raadhuisstraat 1 te Hengelo;

— Harmsen Uzerwaren v.o.f., voor het van toepassing worden
van het Besluit doe-het-zelfbedrijven op een reeds opgerichte

ijzerhandel aan de Banninkstraat 4 te Hengelo.

Met betrekking tot het van toepasing worden van het Besluit

detailhandel milieubeheer zijn meldingen ingekomen van:

— J. L. Kuipers, voor een reeds opgerichte groente/ fruit- en
bloemenwinkel aan de Raadhuisstraat 2 te Hengelo;

— G. J. M. Goossens, voor een reeds opgerichte drogisterij aan
de Past. Thulsstraat 11 te Keijenborg;

— H. J. Bobbink, voor een reeds opgerichte fietsenwinkel en
reparatiewerkplaats aan de Steervderenseweg 7 te Keijenborg,

— C. B. Peters, voor een reeds opgerichte supermarkt aan de

St. Janstraat 40 te Keijenborg;

— A. Groot Kormeliink, voor een reeds opgerichte optiek aan de

Spalstraat 27 te Hengelo;

— E. J. Loman, voor een reeds opgerichte bloemenverkoopkas

„Wijnbergen" aan de Kerkstraat 6a te Hengelo.

De inrichtingen zijn niet meer vergunning pi üoh tig en valJen onder
de algemene regels welke zijn opgenomen in de besluiten.

WET MILIEUBEHEER

Er is een aanvraag ingekomen van:

Maatschap Luesink. voor een vergunning ingevolge de Wet
miilieubeheer voor het veranderen van een mel'krundveehouderij,
fokzuegen- annex vleesvarkensbedrijf, gelegen aan Elferinkdijk 3

te Hengelo.

Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stel-
len van voorschriften om nadelige gevolgen voor het mileu te

beperken.

De aanvraag en de ontwerp-beschïkking liggen ter zage van 11

augustus 1993 tot en met 10 september 1993.

Hierna kunt u (tot de procedure helemaal afgewerkt is) de stuk-

ken inzten bij de afdeling Grondgebiedszaken.

Tot 11 september 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur
bezwaar maken. U kunt d'aarbij vragen uw persoonlijke gegevens

niet bekend te maken.

Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling be-
zwaren worden ingebracht.

Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachte-
wisseling over de ontwerp-beschikking tussen het bevoegd ge-

zag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven om-
schreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

Hengelo, 10 augustus 1993.

Kerk- en andere diensten
15 AUGUSTUS 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. G. Schoneveld, Varsseveld Kindemevendienst

Goede Herder Kapel

10.15uurds.P.F.de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 14 augustus 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

koor
Zondag 15 augustus 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 17 augustus 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering:

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!

13 -16 AUGUSTUS

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 altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

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

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut) . Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in 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-/bejaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld) .

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

-Gezins-/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43KOO.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging opchr. 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 jeugdtclefoon Achterhoek

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

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

GEDRAGS- en GEHOOR-

ZAAMHEIDSTRAINING

voor puppies, beginnende en

gevorderde honden. Start za-

terdag 21 augustus a.s. om

16.30 uur te Hengelo Gld.

Opgave nu 18.00 uur bij na-

volgende telefoonnrs: 05753-

2042; 05752-2550; 08344-

1436.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

ENE JUNK
Uj GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
«palstraat 13, Hengelo G.

lui Gazellel Om
de i-c r s U' sdiool

te maken, wam

••vj een da/elle is ecu oer

sterke f iets.

van kleur en voor

/ien van een vciligheids-

slot . l en ideale schoolr'icts

dus! Kom gauw eens kijken

bij de (ia/i-l le-dealer.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING
ACCESSOIRES

HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278

GAZELLE )̂

CURSUS
OPEN SCHOOL

Duur:

Tijd:

Inhoud van de cursus:

• Engels

• Nederlands

• Rekenen

• Thema: bijv. drugsverslaving,

milieu

Plaats: De Brink,
Stationsplein 12 in Zelhem

2 jaar

maandagmorgen Engels,

Nederlands, Rekenen 8.45-11.45
dinsdagmorgen Thema 8.45-11.45

Start: 6 september

Informatiemorgen; 16 augustus, 9.30 uur,
De Brink, Stationsplein 12 in Zelhem

Inlichtingen: Studiehuis Oost-Gelderland,

Prins Hendrikstraat 34a,

7001 GL Doetinchem, tel. 08340-42343

studiehuis
Oost-Gelderland

basiseducatie

SEEGERS DREMPT Zomerweg21

Het skelterhuis van de Achterhoek

heeft grote keuze in: kinderf rap*

skelters in
alle maten

Telefoon
08334-72722

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

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

And ré Bijenhof

Tel. 05755-1944

05753-1136

06-52939311

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

OrEN SCHOOLCURSUS ZfcLHEM

biuuiehuis Oost-üeiaenauü, een erkenue instelling

voor bübiseuucaiie, siart in Zeihem opnieuw een

Open öcnooicursus. De cursus is bedoeld voor vol-

wassenen, mannen en vrouwen, die wiüen bijleren

en bijblijven en daar vroeger m'et ol nauwelijKs de

kans voor hebben gehad, iedereen is naar school

geweest, maar met iedereen vindt dat hij-zij daar

genoeg geieerd heet t om in d'eze steeds ingewiKkei-

der wordende maatschappij mee te kunnen. Vol-

wassenen die daar leis aan walen doen, kunnen een

Open öcnooicursus volgen. De Upen School be-

leKeru opnieuw leren leren, je geheugen oplnssen,

je scnooiKennis ophaien en bij de tijd blijven.

Men gaat twee dagdelen naar school, maandagmor-

gen voor Angels, Nederlands en rekenen en dins-

uagmorgen voor Thema. De schooltijden zijn van

b.-iO-11.40 uur en de cursusduur is 2 jaur.

Bij Nederlands komen de volgende zaken aan bod:

kv.cn van teksten; verhalen schrijven; het leren for-

muleren van je gedachten; de regels van de taai;

verslagen leren maken; samenvattingen leren schrij-

ven; brieven schrijven; formuli'eren invullen.

Bij Engels wordt gewerkt aan:

lezen van Engelse teksten; schrijven van korte ver-

halen in het Engels; luisteren naar Engelse ge-

sprekken; het voeren van Engelse gesprekken; de

regels van de taal.

Bij rekenen zijn we bezig met optellen, aftrekken,

delen en vermenigvuldigen; procenten; de maten.

Voor de vakken zijn diverse boeken aanwezig, die

speciaal voor d'eze vorm van volwassenonderwijs

zijn ontwikkeld. De boeken zijn zo samengesteld,

dat op een eenvoudige manier de diverse onderdelen

van onderaf worden opgebouw.

Bij Thema wordt op een heel anderte wijze geleerd.

Hier komt veel meer een stuk algemene ontwikke-

ling naar voren. Er wordt door de groep gekozen

voor een bepaald onderwerp en daar wordt aan de

hand van een programma meestal 4 tot 6 weken aan

gewerkt. Onderwerpen die aan de orde kunnen

komen zijn b.v. opvoeding, politiek, milieu, maat-

schappelijke dienstverlening, verslaving, de oorlog

in Joegoslavië, de aidsproblëmatiek enz.

Op een Thema-morgen wordt gewerkt aan:

verslag leren maken; leren discussiëren; leren for-

muleren wat je ook echt wilt; leren zelf op dingen

af te stappen; bouwen aan je zelfvertrouwen.

De kosten voor de open schoolcursus zijn f 60.—

per jaar. Zie verder advertentie.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Bij aankoop van

6 flesjes

GROLSCH MALT

3.40

1 FLESJE GRATIS
Zolang de voorraad strekt

05753-1252


