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y/INY'S

^ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor beginners, gevorderden, gehuwden en verloofden

Wij geven les in de moderne dansen, de standaard dansen

en de Latijns-Amerikaanse dansen.

Inschrijving Keijenborg / Hengelo:
. Op woensdag 18 en donderdag 19 augustus a.s. van

19.00 tot 20.30 uur in zaal Winkelman te Keijenborg.

Gelieve bij inschrijving ƒ 10,- te voldoen.

Voor informatie en inschrijving kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51

7141 EK Groenlo

tel. 05443-75102 of 05440-64914

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

Gevraagd omg. Keijenborg
huishoudelijke hulp voor
een halve dag in de week.
Brieven onder nr. V26, bu-
uau de Reclame.

Te koop pruimen en appels.
Liefst 's middags. D. Coj-
tumme, Voortseweg 11, Tol-
dijk. Tel. 05753-1558.

Wegens omstandigheden te
koop inboedel o.a. koelkast,
diepvries enz. Inlichtingen tel.
05753-1612.

Te koop Belgische potka-
chel, crème emaille, klaproos-
motief, goed onderhouden en
in prima staat. Voordelig in
verbruik. Kostprijs
ƒ 1750,-. Tel. 05753-3886.

Te koop z.g.o.h. 3 a4 persoons
caravan met nieuwe voor-
tent. luifel, koelkast en ka-
chel. Tel. 05754-1709.

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwef 2a - Hengelo G.
TeL 05753-1424

Ü1XGAVÏ:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborf,
Velswijk (Zelbem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

7FIATAGRI

Op maandag 23 augustus start Wissels Mechanisatie haar

nieuwe bedrijf aan de Winkelskamp te Hengelo Qld.

Maar voordat het zover is kunt u tijdens de

OPENINGSSHOW
kennismaken met ons landbouwmechanisatiebedrijf.

U bent van harte welkom op:

vrijdag 20 augustus van 14.00 tot 22.00 uur of op
zaterdag 21 augustus van 10.00 tot 16.00 uur.

Henk en Betty Wissels

Albert Menkveld

Wissels
M i C H A N l S A T l E

Winkelskamp 1 Hengelo Gld. Telefoon 05753-4360. Telefax 05753-4812

KOREN OP DE MOLEN
van snelle beslissers; wie het eerst komt, wie het

eerst maalt voor de aanschaf van jaarartikelen 1994,

o.a.: Achterhoekse spreukenkalender, school-

agenda's, buro- en kantooragenda's, succes-

agenda's, zakagenda's, kalenders van NCRV, Rien

Poortvliet, Marjolein Bastin enz.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

Nog 8 weken sparen
voor Uw gratis Haarf öhn

(winkelwaarde ƒ 59,95)

Nu bij elke ƒ 50,-- aankopen aan levensmiddelen niet

Aktie duurt t/m 02-10-1993

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2000



Wij gaan trouwen!

RAYMOND LICHTENBERG &
BERNA BOONSTRA

Op zaterdag 21 augustus 1993 om 11.00 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 12.00
uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.00
tot 16.30 uur in Bodega „'t Pantoffeitje". Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Zonnestraal 5, 7255 BC Hengelo Gld.

Bloemen en planten stellen wij /.eer op prijs,
maar we gaan op huwelijksreis

WILBERT ENZERINK &
MARJOLEIN WALGEMOET

gaan trouwen op donderdag 26 augustus 1993 om
11.00 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.45 uur
in de Remigiuskerk door ds. de Vries.

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.00
tot 16.30 uur in zaal „De Luifel", Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Ons adres:
Het Stapelbroek l, 7255 LZ Hengelo Gld.

ERIC ROUWENHORST & DEDI RIETMAN

gaan trouwen op 28 augustus 1993 om 11.45 uur in
het gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30
tot 16.00 uur in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres:
Kerkekamp 81, 7255 CN Hengelo Gld.

Op 21 augustus 1993 zijn wij 40 jaar getrouwd.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en
hopen dit samen met onze kinderen en kleinkinde-
ren te vieren.

GERT EN GERDA DENKERS-WENTINK

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.30
tot 17.00 uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat
5 te Hengelo Gld.

Lankhorsterstraat 10,
7255 LB Hengelo Gld.

Donderdag 26 augustus a.s. hopen wij ons 40-jarig
huwelijk te vieren.

Graag heffen wij met u, tussen 19.00 en 21.30 uur
in zaal "De Engel" in Steenderen op dit heugelijke
feit het glas.

WILLEM VERVELDE
GREET VERVELDE-TIMMERMAN

augustus 1993.
Covikseweg 5,
7221 CM Steenderen.

JEANINE HELENA

geboren 7 aug. 1993 - overleden 7 aug. 1993

Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Henk en Wilma Jansen

11 augustus 1993
Snethlageweg 14
7255 CE Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaats gevonden.

Kampioen van de vezelrijke
broodsoorten.

* krachtig van smaak
* bijzonder lang mals
* voor een gezonde stoelgang

* deze week 400 gram 1 • 5O

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

De zaak voor brood met smaak.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefdeden zorgzaamheid die hij~ons~"gé-
schonken heeft, geven wij u kennis dat heden
volkomen onverwacht is overleden onze lieve
vader en opa

WILHELMUS ALBERTUS BERENDSEN

weduwnaar van Harmina Antonia Engberts

op de leeftijd van 84 jaar.

Benny en Elly
Tosca

7255 AL Hengelo (Gld.), 11 augustus 1993.

De Rusthoek 18.

De begrafenis heeft maandag 16 augustus in-
middels plaats gehad op het R.K. Kerkhof te
Hengelo (Gld.).

Correspondentie-adres: B. Berendsen,
Snethlageweg 25,
7255 CE Hengelo (Gld,).

WUNBERGEN
'BLOEMEN
VERKOOPKAS

OPRUIMING
WITTE AARDEWERK
HANGPOTTEN
•iKHSRI'***'-"-'

Diverse soorten en maten

4,95 per stuk
3 stuks voor 10.00

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

1 zak gesneden Snijbonen
500 gram 2.98

Tomaten 1 kg 1.88

Rauwkost uit eigen keuken

Witte kool-hamsalade
500 gram 4.98

Zoet-zuur salade 500 gram 4.98

Kaasreklame:

Jong belegen kaas kilo 9.98

Jong belegen komijn kilo 9.98

Tot ziens bij ons in de zaak!

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

l COLLECTEN | | AFVAL APART - OOK iN DE GEMEENTE HENGELO
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
22 t/m 28 aug. - Lever Darm Stichting
28 aug. t/m 4 sept. - Kankerbestrijding
5 t/m 11 sept. - Militaire Thuisfronten.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,
toestel 26.

MELDINGEN WET
MILIEUBEHEER

INZAMELING GROF VUIL VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1993.
Op vrijdag 20 augustus 1993 wordt in de gemeente Hengelo grof vuil huis aan huis
ingezameld.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishou-
delijk afval niet meer tevoren aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof
vuil aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of in Varssel of Veldhoek
woont wordt verzocht het grof vuil tot uiterlijk donderdag's 12.00 uur voor de ophaal-
datum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-1541. Als grens voor de
bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.
Op 1 oktober 1993 is de volgende inzameldag voor grof huisvuil. De ophaaldata voor
grof huishoudelijk afval staan vermeld op de ophaalkalender. Onder grof huisvuil wordt
verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen,
wasmachines, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkas-
ten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinvuil kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt met uitzondering van koelkasten
geen grof vuil ingezameld
Wij verzoeken u dringend aan de volgende regels te houden:
- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken huisvuil dienen
zoveel mogelijk in één of meer bundels te worden samengebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet
langer zijn dan 1 meter of zwaarder zijn dan 25 kg;

- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet;
- bouw- en sloopafval wordt niet als grof huisvuil beschouwd en wordt niet in de
ophaalronde meegenomen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-
1541.

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 4 t/m 10 augustus 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.-

aan: ten behoeve van:

H.W.M, van Kesteren, Spalstraat 51,
Hengelo Gld

G.W Bremer, Ruurloseweg 23,
Hengelo Gld

het bouwen van een paardenschuilplaats
gelegen aan de Kroezerijweg

het oprichten van een woning op het per-
ceel Dreef 22

het oprichten van een woning op het per-
ceel Dreef 24

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.

het plaatsen van een dakkapel

het bouwen van een garage

M. Menkhorst, Zelhemseweg 46a,
Hengelo Gld

A. Wenting, Hoge Es 9, Hengelo Gld

E. Kohier, Westerstraat 82, Hengelo Gld

Er is een melding ingevolge de Wet mi-
lieubeheer ingekomen van:
de heer E. Maalderink, in verband met het
oprichten van een mestbassin voor het
bewaren van dunne mest, aan
Bruinderinkweg 1a te Hengelo Gld. Het
mestbassin is inmiddels geplaatst.

Hengelo, 17 augustus 1993.

WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer H.J. van der Mond, voor een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Wet milieube-
heer, voor een supermarkt en de verkoop
van petroleum, butaan en propaan, gele-
gen aan Ruurloseweg 52 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te
verlenen onder het stellen van voorschrif-
ten om nadelige gevolgen voor het milieu

te beperken. HfiBBHHBBIRBHHBHHBHttOBHBBHUflKBHHBBHHBHBB
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 18 augustus tot en met 17 september 1993.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 17 september 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 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 vergunning verleend aan:
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.
De beschikking ligt ter inzage van 18 augustus tot en met 17 september 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot en met 17 september 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;
d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen 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, 17 augustus 1993.

Zonnebloem af d. Hengelo Gld.

Zaterdag 28 augustus

ontspanningsmiddag
in zaal Langeler van 2 tot ± 5 uur.

Heeft u beslist geen eigen vervoer, dan kunt
u bellen met 3489 of 2112.

SPEKLAPPEN
gram

ROLLADESCHIJVEN
per stuk

4.30

1.15

GEBRADEN VARKENSROLLADE
100 gram 1.75

ZURE ZULT
100 gram 1.05

SLAGERIJ

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

DUBBEL TUINFEEST
*

Na een welverdiende rust
beginnen we weer aan een

formidabel seizoen!

START WEEKEND
zaterdag 21 en

zondag 22 augustus

DUBBEL TUINFEEST
zaterdag 21 augustus 21.00 uur

topformatie

LA LUPA
zondag 22 augustus 14.00 uur

DOUBLÉ XX
dubbel tuinfeest met: barbecue,

cocktaiibar, popmuziek,

kampvuur, terras
(deels overdekt)

JEUGDSOOS FLOPHOUSE



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.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 24 - Periode van 27 juli t/m 3 aug. 1993.
Op dinsdag 27 juli omstreeks 10.30 uur heeft er een
doorrijden na een aanrijding plaatsgevonden aan de Zuivel-
weg. Getuige mogen zich bij de politie melden.
Op woensdag 28 juli heeft er een winkeldiefstal plaatsge-
vonden in de Spalstraat. De daders zijn door personeel
betrapt. Vervolgens zijn de daders weggelopen. Het perso-
neel van de winkel heeft vervolgens het kenteken opge-
schreven van de auto waarin de daders wegreden. Dit
onderzoek loopt nog.
Op de Kapelweg te Veldhoek is op donderdag 29 juli een
vrouwelijke fietser te val gekomen. Zij had een loslopende
hond voor de fiets gekregen.
In de nacht van donderdag op vrijdag is er aan de
Wassinkweg een brievenbus gestolen.
Op 29 juli vond er op de Raadhuisstraat een kleine aanrij-
ding plaats. Een achteruit rijdende vrachtwagen reed tegen
een geparkeerde personenauto.
Op 30 juli weereen aangifte opgenomen van diefstal fiets.
Op 31 ju l i aangifte opgenomen v^n een vernield
bewijzeringsbord.
Op zaterdag 31 juli vond er op de kruising Rondweg/
Banninkstraat een aanrijding plaats. Een bestuurder van
een personenauto komende over de Banninkstraat ver-
leende geen voorrang aan een personenauto welke over de
Rondweg reed komende vanuit de richting Doetinchem.
Tevens deze week nog bemiddeld bij een paar maatschap-
pelijke, sociale en civiele problemen.

7e jaargang no 25 - Periode van 3 t/m 9 augustus 1993.
- Op dinsdag 3 augustus is op de Veldhoekseweg een
reebok aangereden. De bok heeft de aanrijding niet over-
leefd.
- Tevens bemerkt een winkelier in de Spalstraat dat een ruit
van zijn kantoor was vernield. Deze ruit was ingegooid met
een steen.
— Op woensdag 4 augustus is er een klein ongelukje
gebeurd aan de Handwijzersdijk. Een jongen is tijdens het
spelen met zijn hoofd op een houten balk gevallen. Ter
observatie is deze jongeman overgebracht naar het zieken-
huis.
-- Aangifte opgenomen van diefstal van een geldkistje uit
een sportkantine.
- Tevens aangifte opgenomen van een diefstal van een

decoupeerzaag en een boormachine uit een onafgesloten
schuur opgenomen.
-- Klachten ontvangen van de gemeente dat met name de
vuilnisbakken bij het Siepse zandgat en de pick-nickplaats
aan de Ruurloseweg telkens worden vernield. Indien ie-
mand hier meer van weet dan willen wij dat graag weten.
- Op vrijdag 6 augustus een aangifte opgenomen van een
inbraak in een kantoor van een bedrijf aan de Varsselseweg.
— Aangifte opgenomen terzake diefstal kinderfiets bij het
zwembad.
-- Op de kruising Kruisbergseweg/Hengelosestraat vond er
een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's.
- Een paar jongens weggstuurd welke overlast veroor-
zaakten in de buurt van De Leer.
- Melding ontvangen van geluidsoverlast veroorzaakt

dooreen trekzak. Blijkt dat iemand om 01.00 uur buiten op
/.o'n ding zit te spelen.
- Een jongen, welke op de camping verbleef, naar huis
gebracht omdat hij niet naar de camping durfde te lopen
omdat hij bang was dat hij onderweg opgewacht zou
worden en dan vervolgens een pak slaag zou krijgen. Op de
camping werden wij aangesproken door zijn vriend welke
volledig onherkenbaar was door een pak slaag wat hij al
eerder deze avond had gekregen. Indien van dit voorval
getuigen zijn dan s.v.p. melden.
— Op zondag 8 augustus werd er een 3-jarig meisje vermist.
Na een zoekactie van de buurt bleek dat het meisje opgeslo-
ten zat in een andere woning.
— Aangifte opgenomen terzake een vernield verkeersbord
aan de Zelhemseweg.
-- Op het Zand werd op zondag 8 augustus tussen 11.00 uur
en 15.00 uur een rode Opel Astra opengebroken. Een
damestasje met inhoud werd ontvreemd. Mocht iemand
iets gezien hebben dan houden wij ons aanbevolen.
— Op maandag 9 augustus aangifte opgenomen van diefstal
fiets.
— Aanrijding behandelt op de hoek Vordenseweg en De
Heurne.
-- Deze week ook weer sociaal en maatschappelijk opgetre-
den bij diverse problemen tussen burgers onderling. Deze
week in 3 gevallen geholpen.
Als vermist werden tot op heden in de maand augustus
opgegeven:
- l zwart lederen damesportemonnaie groot formaat inh.

ƒ 50,00 en 2 pasfoto's
- l wieldop van Audi 80.
- l Bob de beer kinderportemonnaie
- l bruin lederen damesportemonnaie inh. ƒ 25,00,

hoefijzertje, postzegels en kleingeld.
Jaap Henk Holland

René Nijenhuis
en
Sylvia Donkers

willen elkaar het ja-woord geven op donderdag
26 augustus om 11.00 uur in het gemeentehuls
van Dklam.

Ons huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend
om 13.30 uur in de R.K. Kerk van Nieuw-Dijk
door Ds. Elbert en pastoor Smits.

Receptie van 14.30-16.30 uur in zaal de Knots,
Smallestraat, Nieuw-Dijk.

Toekomstig adres:
Zonnestraal 7, 7255 BC, Hengelo (Gld.).

Ambachtelijk slager van

FCHTE BAKKER IN STEENDEREN HIELD OPEN
HUIS
Echte bakker Hans Sluyter (voorheen Masselink) in Steende-
IX-n hield woensdag 11 augustus open huis.
De familie Sluyter die vanaf november vorig jaar de zaak
aun de Herman Addinkstraat 3 heeft overgenomen, heeft na
een inwerkperiode de zaak een nieuw aanzien gegeven
door de emblemen van de "Echte Bakker" te moderniseren
en het geheel van een nieuwe verflaag te voorzien.
Tevens werd de winkel en de bakkerij waar nodig her-
ingericht.
Vanaf nu zal de winkel "In de soete suikerbol" heten.
Met al deze veranderingen is de familie Sluyter de afgelo-
pen weken druk bezig geweest en woensdag j.l. mochten
genodigden en belangstellenden onder het genot van een
kopje koffie en (hoe kan het ook anders) een suikerbol een
kijkje achter de schermen nemen om te zien waar alle
heerlijkheden vervaardigd worden. Velen maakten hiervan
gebruik en wensten de familie Sluyter veel succes voor de
toekomst.
Bij deze goede wensen sluiten wij ons graag aan.

GYMCLUB BETER BEWEGEN
Voor de dames van de gymclub is het goed om te weten, dat
men weer begint op donderdag 19 augustus a.s. van kwart
voor acht tot kwart voor negen.

NIEUW MECHANISATIEBEDRIJF IN HENGELO
GLD
Met de nodige ervaring opgedaan in de landbouwwereld en
het loonbedrijf, heeft Henk Wissels uit Hengelo Gld de
moedige stap gezet op weg naar een eigen onderneming, in
de vorm van een landbouwmechanisatiebedrijf.
Hij vestigt zich in een bedrijfshal op het nieuwe industrie-
terrein Winkelskamp.
Deze hal is een initiatief van dhr. Kramp uit Varsseveld,
welke op zo meedere plaatsen jonge ondernemers een kans
verschaft een eigen bedrijf te beginnen.
Tesamen met medewerker Albert Menkveld zal Henk
Wissels proberen om de toekomstige klanten ten volle ten
dienste te kunnen staan.
Op 20 en 21 augustus houdt men open huis in het nieuwe
gebouw en vanaf 23 augustus zuHen de werkzaamheden
beginnen. Voor verdere informatie zie de advertentie el-
ders in deze krant.

GESLAAGD
Onze oud-plaatsgenote Eugénie Tijdink is geslaagd voor
lerares Engels-Nederlands.
/ij studeerde aan „Windesheim" te Zwolle.

ZONNEBLOEM AFD. HENGELO GLD.
De zonnebloem afd. Hengelo organiseert op zaterdag 28
augustus om 2 uureen ontspanningsmiddag in zaal Langeler
te Hengelo Gld.
Dit jaar heeft de afdeling gedacht, in plaats van de nationale
ziekendag, een gezellige middag te organiseren.
Hiermede denkt men meer mensen te kunnen bereiken dan
met deze ene dag.
Het wordt een afwisselend programma en vooreen hapje en
een drankje wordt gezorgd.
Mochten er mensen zijn die beslist geen mogelijkheid
hebben om er te komen dan kan er gebeld worden met de
volgende mensen: F. Botterman, tel. 3489 en W. Hoebink,
tel. 2112.
De bloembak van de braderie is gewonnen door mevr.
Mentink, Wilhelminalaan. Het aantal steunende leden is
517.

ONTSPANNINGSDAG VOOR ALLEENSTAANDE
DAMES
Een werkgroep van de K.P.O. heeft jaren geleden het idee
opgevat, om aktief te blijven voor alleenstaande dames.
(dus ook voor niet leden) Alle gezindten zijn van harte
welkom.
Ook dit jaar is er weer een leuke dag georganiseerd en wel
op donderdag 16 september a.s.
Eerst gaat men richting Tiel. vervolgens gaat men naar het
Kant en Zijde museum in Wouw.
De kosten voor deze dag zijn ƒ 72,50.
Opgave kan tot 5 september bij R. Besselink, tel. 05753-
1327 en D. Geurts, tel. 05753-2991.

OPEN AVOND MEDITATIECENTRUM DE TIMPE
Op woensdag 25 augustus a.s. van 19.30 tot 22.00 uur is er
een open avond in meditatiecentrum De Timpe aan de
Goorstraat 17 te Doetinchem.
Tijdens deze avond kan men een kijkje nemen in het
centrum en kennis maken met de Zelfbewustwordings-
cursus, Ontspanningslessen, en Hatha-yoga.
Ook zal uitleg gegeven worden van de mogelijkheden die
het centrum op het gebied van cursussen en individuele
begeleiding heeft.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met W.
Anneveldt, tel. 08340-26172.

CHR. MANNENKOOR ZELHEM
Op donderdag 26 augustus a.s. zullen de repetities van het
chr. mannenkoor Zelhem weer worden hervat in De Brink
om 20.00 uur.
Het is de bedoeling dat de koorleden met veel energie gaan
oefenen want er staat een druk seizoen te wachten voor het
koor.
Zo zijn er al 4 optredens gepland: 9 september bejaarden-
centrum "de Zonnekamp"; 19 september medewerking
viedesdienst in de Lambertikerk; 9 oktober grote zang-
avond in "De Brink"; 16 december grote samenzangavond
in de Lambertikerk.
Voor alle mannen die nog geen lid zijn van het chr.
mannenkoor Zelhem, maar er wel wat voor voelen om in
zo'n koor te zingen en tevens allerlei contacten op te doen,
is dit een prachtige gelegenheid om op de eerste repetitie
avond van het seizoen een kennis te komen maken.

SPORT GOED Te ko°P: Cen aanhangwa-

mct SPORTGOED Ben 30xl°0xl8° *• z- &• st-
f 400.00 Houten tegen-
tonnen a £22.50. Afzuig-

Roozegaardo Sport kap wit f 40.00. Tei. 05754-
Spalstraat 13, Hengelo G. 1900.

H.H. aardappeltelers; uw Te koop een veekar voor
veld (je) machinaal laten 2 koeien achtctr de trekker,

rooien? Bel dan A. Menk- W. A. Wiecherink, Z.E.-
veld, Veermansweg 12, weg 27, Toldijk, tel. 05755-
Hengelo (Gld.) Tel. 05753- 1675.

2136.

j VARKENSLAPPEN
l 500 gram

f BIEFTARTAAR
| 100 gram

! GEBRADEN GEHAKT
\ 100 gram

5.49

1.50

1.30
LAMSVLEES VOORRADIG

= =

P.S. Wij hebben vakantie van
30 augustus t/m 13 september j

ï Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 \

Ik mocht tijdens mijn ziekte van veel mensen
belangstelling ontvangen.
Dit h'eeft mij goed gedaan en wil hiervoor
dan ook iedereen bedanken.

THIJS KIERS

Kreunenskamp 23,
7255 WC Hengelo Gld.

DEZE WEEK ZIJN WIJ NOG OPEN! DAARNA

VAKANTIE
Gesloten van 23-8 t/m 4-9

MAANDAG 6 SEPTEMBER
STAAN WE WEER VOOR U KLAAR.

Graag tot ziens!

HARMSEN IJZERWAREN
Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)

UVV HENGELO (GLD.)
De repetities van het bejaardenkoor

JONG VAN HART
worden hervat op donderdag 19 augustus.

Wij zingen van 16.00-17.00 uur in "Ons Huis".

Nieuwe leden van harte welkom.

LEKKER FRIS!

Ananas rondies 1.50

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

De zaak voor banket met smaak.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«3- geboorte- en huwelijkskaarten
«3- jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken

«r visitekaarten
«• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«*• rekeningen, briefpapier
«3- circulaires, folders, prijslijsten
*s~ enveloppen, briefkaarten, sets
>&• kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

Snitzeis 100 gr. 1.50

Boeren Leverworst 100 gr. 0.95

Gekookte worst 100 gr. 1.40

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

OPENSTELLING FUCHSIATUIN
Op veelvuldig verzoek wordt ook dit jaar tijdens de
feestweek onze fuchsiatuin weer opengesteld, te we-
ten het weekend van zaterdag 21 en zondag 22
augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Te zien zijn plm. 700 verschillende fuchsia's en di-
verse kuipplanten in volle bloei.
U bent van harte welkom bij de familie Elsman,
Baron v.d. Heydenlaan 24, Wichmond.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Mof*
Iijn§070-ei46i4
l (jp Viwidgn v«n dg
xbniiimii n minimin i

REUMA

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
a het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324



Dansschool
Souman

op zondag 19 september a.s.
zullen we weer van start gaan met onze

nieuwe danscursus 1993/1994.

De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer op de zondag
worden gegeven in zaal "De Engel" te Steenderen.

Lestijden:
*. 13.15 tot 14.45 uur: Goud - Goud ster.
A. 14.45 tot 16.00 uur: Beginners 13 jaar en ouder.
B. 16.00 tot 17.15 uur: Zilver 13 jaar en ouder.
C. 18.00 tot 19.15 uur: Zilver ster.
D1. 19.15 tot 20.30 uur: Beginners (echt)paren.
D2. 20.15 tot 21.30 uur: Beginners (echt)paren.
E. 21.30 tot 22.45 uur: Zilver (echt)paren.
(wijzigingen voorbehouden).

De danscursussen A en D worden ook gegeven in:
Dinsdagavond - Het Kompas in Eefde.
Woensdagavond - Concordia in Brummen.
Vrijdagavond - Ludgerusgebouw in WichmonoVVierakker.
In Wichmond wordt tevens een E-cursus gegeven.

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 29 augustus en
5 september van 19.00 tot 20.00 uur in zaal "De Engel" te Steenderen
of telefonisch dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur op tel.nr. 05755-
2204.

Aangesloten bij:

I.B.D. N.V.A.D.
Internationale Bond van Dansleraren Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

EN E l NIK
QLAS-VCRF-KHAMO

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Was U van plan zelf uw kleding te gaan
maken, dat kan.

In september starten we weer met

Naai- en Kniples
Werk met kleine groepen.

Voor inlichtingen:

Dinie Tolkamp
Pastoriestraat 30, Keijenborg, tel. 05753-2923.

Kapsalon
Memelink

Dames en heren v*^—^

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 AUGUSTUS 1993

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elbert Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 21 augustus 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 22 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering
m.m.v. het gemengd koor
Dinsdag 24 augustus 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uur 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!

20 - 23 AUGUSTUS
Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Kolde wei weg 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-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld).

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

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

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

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zefflcm:
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.

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. tel. 05755-1386

DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden
Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons

informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. l il O C K & HO 11

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:

maandag 23 augustus a.s.

van 19.30 tot 20.30 uur

in zaal Langeler

federatie Danslemn>n Organisaties

rSWINGING WORLD
l)\NxSl l H 4 l V

DANSEN'LEVEN^LACHEN

Inschrijfkosten ƒ 10,00.

* Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

Dansstudio vA
/*••••*»

K A A K
LICHTEN VOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

In september beginnen de

Knip- en naailessen

Ook zijn er lessen in

Patroontekenen

opleiding

Costumiere, Coupeuse,
Coupeuse-lerares

De lessen worden in kleine groepen gegeven
(max. 5 personen)

Bel voor informatie met

Mienke Stapelbroek
Modevakschool ..Bekveld"
Veermansweg 6, Hengelo Gld, tel. 05753-1703

Aangesloten bij de Midden Nederlandse Mode-
vakschool

EEN DUK
VAN EEN BIKE

Wordt 't na de vakantie
trappen naar de school? Doe 't
dan op de Batavus Trapper.
Een cltyblke die niet benauwd
Is voor 't ruigere werk. Met
extra versterkte bagagedrager,
betrouwbare versnellingen en

pantserhard velllghetdsslot
Kortom, 'n dijk van 'n bike
Te bewonderen bij je Batavus
dealer

r
ZWEVERINK

MMpHMM
(•kink 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2883 l

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

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

Familiedrukwerk!!

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220
HERENSALON; zowel met als zonder
afspraak, telefoon 05755-2524

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij on»

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de wej» Zutphen - Doetinchem

drukwerk
Kamprtraat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05763-3818


