
62e jaargang no 36 dinsdag 7 september 1993 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen

2.95500 gram

Mager
Varkenspoulet

4.95500 gram

Spare ribs Malse
O QC Bieflappen

500 gram \7i\7w

500 gram

Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

volop HEESTERS en

CONIFEREN

PLANT ZE NU!!

BUXUS
RHODODENDRON
AZALEA MOLLIS
mooie SKIMMIA v.a.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEVULD

SPECULAAS

Debaktef
dies*
efcedag
vwsbató

Deze week is het er weer:

ter kennismaking

1O% korting

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor gevuld speculaas met smaak.

Educatieve omroep Teleac:
CONSUMENT EN MILIEU

Cursusboek
bij ons
te koop....

teleac

KERKSTRAAT 1 7 - HENGELO GLD - TEL. (05753) 1 253

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

A.GROOTKORMEUNK
horlogerie goud & zilver

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

Wij hebben deze week

VAKANTIE
De optiekzaak is gewoon geopend.

Optiek Groot Kormelink
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - tel. 05753-1771

De afdeling brillen en contactlenzen
is als normaal geopend.

Graag tot ziens voor uw
bril - lenzen - vloeistoffen, het
rechtzetten van uw montuur of
voor een oogmeting.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

X

m
OD

m

van 4.75 voor 4.25 I| KRUIDKOEK

l KRUIDCAKE van 5.25voor 4.75

| eigengebakken ROGGEBROOD
u van 1.75 voor 1.50 g

| MAISBROODJES van 0.60 voor 0.50 |
NVA - U3XXV9 3INdVM 30 NVA

m

GEPAN. SNITSELS
100 gram 1.70
RUNDERVINKEN
per stuk 1.75

PAARDE ROOKVLEES

100 gram 2.4O

ONTBIJTSPEK

100 gram 1.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 september

Let op vanaf deze week weer 62
artikelen sterk in prijs verlaagd.

Rotonde Brood

0.69bruin, wit en volkoren, 400 gram

kBBS: Jong belegen

9.98heel kilo van 11.98 voor

•IHHHH^HHHH
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 september
t/m woensdag 15 september.

Schouderkarbonade

pakket van ± 1 kilo van 11.90 voor

Altijd laag in prijs

Rotonde brood

bruin, wit en volkoren, 400 gram

8.90

0.69

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - tel. 05753-2000

automatische ROlllJH

5 meter van 23.50 voor

15.
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

FLANEL RUIT OVERHEMDEN
extra lang

29.95

maten M t/m XXL

2 voor

MANNENMODE

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

VIEUX
meteen zacht

karakter

19.95
19.95

DELAFORCE

PORT
exclusieve

kwaliteit

13.95
VERHUUR

tapinstallaties

o.a.

KEUENBORGS

, KRUUT

18.95

12,5
daarnaast voor

30 en 50 Wer

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



INTERNATIONAAL TOUWTREKTOERNOO112 SEPTEMBER 1993
TTV Bekveld bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere hiervan
organiseren wij op zondag 12 september 1993 een inter-
nationaal touwtrektoernooi in Hengelo Gld.
Diverse buitenlandse ploegen uit o.a. Zwitserland, Duits-
land, Engeland en België zullen aan ons toernooi deelne-
men. Totaal aantal inschrijvingen van teams is de 60 al
gepasseerd. Alle Nederlandse kampioenen zullen aan
het touw staan.
Het beloofd een groot en spannend toernooi te worden.
Op 5 augustus is er het kampioenschap van Hengelo Gld
gehouden, dit was een zeer geslaagd toernooi. Deze

teams kunnen in een aparte klasse weer inschrijven, nl.
heren 6-tallen; ook gemengde teams kunnen meedoen.
Enkele ploegen hebben zich al weer opgegeven. Dus
voor alle ploegen weer een nieuwe kans.
Inlichtingen en opgave bij Joke Groot Roessink,
Varsselseweg 4, tel. 05753-3289, b.g.g. 1555.
Het terrein is evenals op 5 augustus bij de tam. Berenpas
aan de Wichmondseweg. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Entree gratis. Aanvang 10.00 uur.

Komt allen.

Vrijdag 10 september 1993 hopen wij,

HENK EN ANNIE LEBBINK

samen met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00 uur
in zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te
Lochem.

,,'t Oude Wiemelink"
Hesselinkdijk l
7255 LK Hengelo Gld.

Op zaterdag 11 september a.s. hopen wij ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

M. MEMELINK

C. J. W. MEMELINK-STEEGE

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Den
Bremer", Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

September 1993
Lindeselaak 26
7234 TB Wichmond

Marktver.
Hengelo (Gld.)

ST. MICHIELSMARKT
PAARDEN EN WARENMARKT op

woensdag 8 sept. 1993

DAMNIEUWS 26 augustus 1993
De onderlinge competitie wordt in 3 groepen gespeeld van
elk l O spelers. In groep A en B wordt gestreden om de eerste
6 plaatsen voor de finalegroep A. (8 spelers voor het Ie en
4 voor het 2e team) Groep C speelt eerst een onderlinge
strijd en daarna met de overgebleven spelers van groep A
en B in de finale groep B. De eerste 2 spelers komen dan
alsnog in het 2e team, vervolgens in het 3e en het 4e. Rond
de kerst wordt er een sneldamcompetitie gespeeld, welke
wordt opgeteld bij de voorronden. Zo tellen de punten van
de voorwedstrijden toch nog mee. In het nieuwe jaar wordt
dan met de finale begonnen.
Pechvogel van de Ie ronde werd G. Halfman, B. Harkink
haalde een fraaie slagzet uit in het eindspel, waarna G.
Halfman gelijk opgaf. Na analyse bleek dat 5 x.etten door-
spelen gewoon remise werd.
Uitslagen Ie ronde:
groep A: J. Heuvelink-H. Zonnenberg 1-1; J. Vos-H.
Groeneveld 1-1; G. Kreunen-H. Dijkman 2-0; N. Roelot-
sen-H. Hulshof 2-0.
groep B: D. Walgemoet-J. Heijink 0-2; A. Hoebink-G.
Botterman 2-0; L. Koldenhof-J. Luiten 0-2; B. Harkink-G.
Halfman 2-0.
groep C: G. Wentink-H. Megens 1-1; E. Brummelman-J.
Wentink 1-1; B. Goorman-J. Schabbink 1-1; T. v.d. Hul-A.
Versteege 2-0.

GYMNASTIEKVERENIGING ACHILLES
Is men weer vol energie na de zomervakantiemaanden? Zit
men vol plannen? De gymnastiekvereniging Achilles biedt
u alle gelegenheid die plannen te realiseren. We willen
beginnen* met het in de schijnwerpers plaatsen van ener-
zijds de heren- en damesconditietraining en ander/ijds
"Meer Bewegen voor Ouderen" (MBVO).
Bij de heren- en damesconditietraining is het de bedoeling
dat men individueel onder deskundige begeleiding op een
plezierige wijze werkt aan het verbeteren van de conditie.
Bij de lessen MBVO ligt de badruk op gezellig samen
bewegen.
De conditietraining vindt plaats elke dinsdagavond in de
gymzaal aan de Leliestraat, voor dames om 19.00 uur, voor
heren om 20.00 uur.
MBVO wordt gegeven op donderdagmorgen om 10.30 uur
in sporthal De Kamp. Heeft u interesee voor een van deze
lessen? Kom dan rustig eens kijken en doe vrijblijvend
mee.

REUNIE ULENHOF COLLEGE

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn omtrent de vraag welke
oud-leerlingen worden uitgenodigd in te schrijven voorde
reunie op 30 oktober a.s.
Het betreft alle leerlingen van het Ulenhof College (sinds
1981), van de P.C. Ulo Mackaylaan en van de Ds. van
Dijkschool voor Mulo te Doetinchem.
Men kan zich aanmelden door voor 15 september ƒ 25,--
(incl. lunch en gedenkboek) over te maken op rek.nr.
53.34.67.543 (ABN/Amro gironummer van de bank
801046) t.n.v. Reunie Ulenhof, onder vermelding van
naam, adres en examengroep of jaar.
Inlichtingen tel. 08340-44919/42998.

GESLAAGD
Na studie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen,
rondde John Garritsen, Zonnestraal, Hengelo Gld, met
welhaast cum laude zijn studie af voor de richtingen medi-
sche biologie en milieukunde.
Hiermede behaalde hij een tweetal titels van doctorandus.

Uitnodiging
uw

Wie gaat mee met de UW? VSS*

Nazomertocht per bus op

woensdag 15 september 1993

naar Otterlo - Tegelmuseum en

vliegveld Teuge.

Vertrek 10.00 uur vanaf "Ons Huis",

terug verwacht ± 17.30 uur.

Prijs ƒ 45,- per persoon,

inbegrepen diner tussen de middag.

Gaarne opgave en betaling op donderdag 9

september a.s. tussen 9.00 en 12.00 uur bij

mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4.

Verse Worst 500 gram 4.50
Slagersham 100 gram 1.60
Boterhamworst 100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit:
ELSTAR of ALKMENE 4 kilo 4.98
SPRUITEN kilo 1.50
BINTEN of BILDSTAR

zak a 20 kilo 7.98

Rauwkost reklame:
Voor Uw vakantiepondjes terug te
brengen
OOSTERSE SALADE l kilo 4.98
SPAANSE SALADE l kilo 4.98

Kaasreklame:
JONGE BELEGEN en EXTRA BE-

LEGEN KAAS

nu 1 week lang 1 kilo voor 9.98
Tevens hebben we voor U een
potje KAASMOSTERD voor 1.75

Onze spaaraktie loopt door sept.
en okt. voor ƒ 300,-- aan kassa-
bonnen gespaard een DINERBON
tw.v. ƒ 50,-

Dit alles bij Uw
welbekende versspecialist

TOT ZIENS

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:

5 t/m 11 sept. - Militaire Thuisfronten

19 t/m 25 sept. - Prinses Beatrix Fonds.

KAMPEREN BIJ DE BOER

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 milieuvergunningen 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.

| GEMEENTEPAG 1993 "

GEME3NTEDAG
O O K W I J H O U D E N O P E N H U I S

Op zaterdag 25 september 1993 zal de
landelijke gemeentedag worden gehou-
den met als thema "ouderenbeleid".
Ook de gemeente Hengelo zal dit jaar

deelnemen aan deze gemeentedag. Deze
dag is bedoeld voor jong en oud.
Volgende week zullen wij u nader infor-

meren over het programma van deze
gemeentedag.

In het bestemmingsplan Buitengebied 1984 is een regeling opgenomen inzake het

incidenteel plaatsen van tenten en mobiele kampeervoertuigen op erven van be-

staande agrarische bedrijven.
Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken kan het college van burgemeester

en wethouders vrijstelling verlenen als bedoeld in artikel 21 van de Kampeerwet.
Er dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste eisen zijn

dat het betrokken erf onmiddelijk aansluit bij de bebouwing van het agrarisch bedrijf.

Uit milieuhygiënisch oogpunt dienen er op het terrein voldoende tappunten en sanitaire
voorzieningen te zijn.

Het aantal kampeermiddelen mag niet meer bedragen dan 10, met de mogelijkheid om
tijdelijk gedurende een periode van 6 weken per jaar maximaal 15 kampeermiddelen
te plaatsen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de sectie VROM van
de afdeling Grondgebiedszaken.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

de heer A.C. Eijkelkamp, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrund-
veehouderijen, op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, gelegen aan Akker-
mansstraat 5 te Keijenborg;

Firma Disbergen, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel, op een
reeds opgerichte winkel voor woninginrichting en zonwering, gelegen aan Ruurloseweg

17 te Hengelo Gld.

Hengelo, 7 september 1993.

WONINGWET

INZAMELING HUISVUIL

Inzameling huisvuil dd. 8 september 1993,

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 23

augustus 1993 tot 30 augustus 1993 een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:

- Woningbouwvereniging "Thuis Best", voor het oprichten van 16 seniorenwoningen,
gelegen aan Kastanjelaan 15 te Hengelo;

- de heer A.B.A. Goossens, voor het vernieuwen van de paardestallen, gelegen aan

Steenderenseweg 11 te Hengelo;
- Exploitatiemij. De Stege B.V., voor het verbouwen van de schuur tot shop/kantoor,

alsmede de bouw van een overdekte afslagplaats, gelegen aan Vierblokkenweg 1 te
Hengelo;

- mevrouw G. Wijnbergen, voor het oprichten van een woning, gelegen aan Hum-

meloseweg 5a te Hengelo;
- H.M. Wolbrink, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, gelegen aan

Beijerinkdijk 2 te Hengelo.

Hengelo, 7 september 1993.

In verband met de St. Michielsmarkt verzoeken wij de aanwonenden van de Spalstraat om op woensdag 8 september 1993 de
containers in de naastgelegen voor de inzamelwagen bereikbare straten te plaatsen.

Met een

K L A M B O E
houdt u de MUGGEN buiten uw bed

Verkrijgbaar bij

„DE SPANNEVOGEL"

Wij hebben de ruimte nodig daarom

OPRUIMING
tot 18 september van onze gebruikte en

nieuwe fietsen zonder inruil extra hoge

kortingen.

Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur.

Wij zijn wegens VSKSHtlG gesloten

van 20 tot 28 september.

Dutch Spijkerbroeken
(lang model met bloem)

van 129.95 nu voor M 95• 90

Schröder Mode
bij de kerk

Woensdag 15 sept. a.s,
shows van onze

HERFST-EN

WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur

's middags om 14.00 uur

MODE, DIE GEDRAGEN EN

BEKEKEN MAG WORDEN

Uw stoel, kopje koffie en drankje

staan voor U klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (J ld

Tel. 05753-1235



STEENDERENSE
KERMIS

9-10-11 -12 september

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

- Steenderense Kermis -

Donderdag 9 september

Kas Bendjen
Jovink and de voederbietels

aanvang 21.30 uur

Vrijdag 10 en zaterdag 11 september

Mickey Finn
and the Fissfeavers from heaven

Zondag 12 september

aanvang 15.00 uur

Wij wensen iedereen prettige kermisdagen.

HET PAARD

is er gekomen te Hengelo Gld en oogt

goed.
Dank aan al diegenen, welke de reali-
satie mogelijk maakten en meewerk-

ten op 5 juni 1993.

Een extra pluim op de hoed van dhr. en
mevr. MaalderinkvandeP.R.Hengelo.

31 augustus 1993.
Commissie "Wereldwijd"
Commité Ad hoc Onthulling

GROTER

l
l
l
v.

kleurenfoto 30x45

slechts
Geldig van l sept. t/m 31 okt. 1993

van

kleinbeeld

negatief

l pi%*te*y
HÜEHtlHölZlia FotoQuelle

KON.HARM.CONCORDIA

is een nieuwe

BLOKFLUITGROEP
gestart.

Er is nog plaats voor meer leerlingen. Les op
maandagmiddag. Kosten ƒ 80,- per jaar.
Opgave/inlichtingen:

G. Lenderink, tel. 05753-1223

Dames van de K.P.O.

denkt U aan 15 sept. a.s. Verf-
demonstratie van de Haxo
verven, spuitbussen voor
hobbyisten en PC-lakken voor
grenenhout. Introducees wor-
den mede uitgenodigd. U aan-
geboden door
Schildersbedrijf Drog.

Goossens, Keijenborg

Te koop

diverse percelen

SNIJMAIS en
CONSUMPTIE AARDAPPELEN

Loonbedrijf Niesink
Weeninkweg 1 - Keijenborg - tel. 05753-1585

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Kermis in
Steenderen

bij „De Engel"
op 9-10-11 en 12 September

Donderdag 9 September:
Opening van de kermis v. a. 20.00 uur in het café m. m. v.

Duo Duin"„

Vrijdag 10 September:
Vanaf 11.00 uur de superformatie

„Never Mind"
Vanaf 20.00 uur in het café

„Duo Duin"

Zaterdag 11 September:
Vanaf 11.00 uur in het café „Duo Duin"

Vanaf 20.00 uur de superformatie

„Omega Show Band"

Zondag 12 September:
Kermis begraven in het café. Vanaf 15.00 uur

Met het duo „Sunshine"

Zondag 12 september

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te koop witte kl. T.V. + wit te
T.V. kast en V.H.S. video

ƒ 5(X).-. Tel. 05736-1426.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

Voor kinderen tot 5 jaar is er
IHI de Treint.jestaart, wat een
leest. Bakkerij Kreunen,tel.

05753-1474. De /aak voor
taarten met smaak.

Zonnebank niet alleen voor
een bru in k l e u r t j e maar ook
bij spier en gcwrichtspijnen.
Vri jbl i jvende informatie,ook
's avonds. Uw drogist Cïoos-
sens. t e l . 1297.

Te koop meerdere soorten
appels, ook /oete, peren,

pruimen en kwetsen. Liefst
's middags. I). Cortumme.
Voorsteweg l l , Toldijk. Tel.
05753-1558.

Homeopathie-phytotherapie.
d e s k u n d i g e i n fo r m a t i e,
gedipl. voetreflexologe. Uw
drogist (ioossens. tel . 1297.

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo (ïld.

Te koop z.g.o.h. witte dames
bromfiets, Tomos A3, auto-
maat, b.j. '89. Tel. 05753-3215.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

WISSELING BINNEN DE V.V.D. FRACTIK IK

HENGELO GLD

In beperkte kring was reeds bekend, dat /owel mevr. J.J.
Eil-van Oest als dhr. E. W. Harmsen /ich niet meer verkies-
baar /ui len stellen voorde volgende /.ittingsperiode in de
gemeenteraad.
Dhr. Harmsen heeft echter besloten /ich nu reeds terug te
trekken. Zijn opvolger kan daardoor de periode tot en met
maart 1994 gebruiken om /.ich volledig in te werken in het
raadswerk.
Alhoewel het dhr. Harmsen voor zich/elf erg spijt de/e
periode nu niet af te kunnen maken is hij toch van mening
dat de belangen van de gemeente en die van de plaatselijke
V.V.D. hierdoor het beste gediend zijn.
Mevr. Eil staat achter het voornemen van dhr. Harmsen.
Door voor de/e tussentijdse opvolging te kie/.en is de
continuïteit van de V.V.D. fractie binnen de gemeenteraad
beter gegarandeerd. Ook het plaatselijk V.V.D. bestuur
prefereert de/e oplossing boven een geheel nieuwe fractie
in 1994.
Dhr. Harmsen heeft vanaf 1982 de V.V.D. in de raad
vertegenwoordigd en heeft tevens zitting gehad in de
commissies openbare werken, ruimtelijke ordening en
milieu

CHARLES BERENDSEN VOOR DE DERDE KEER

KONING VAN DE Dl NSBORG

/aterdag 28 augustus vierde de buurtvereniging "De Duns-
borg" voor de achste keer haar buurtfeest. Wethouder van
Petersen loste het eerste schot op de vogel. Daarna volgden
70 schutters hem. Negen ronden duurde dit festijn, maar de
vogel kwam niet naar beneden. Na loting bleek Charles
Berendsen opnieuw koning te zijn en Marion werd weer
koningin. De staart werd ook verloot en was voor Harry

•Gotink. De kop en de rechter vleugel werden er af gescho-
ten door Richard Berendsen en Annemieke Melgers schoot
de linker vleugel.
De hele middag kon men spelen doen. De uitslagen hiervan
zijn:
Kaartschieten: l . Arriën Lassche, 2. Arie Gotink, 3. Henk
Beulink.

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

wereld)

I S N C M ; STEEDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-14X4

Kaartschieten dames: l . Gerda Lenderink, 2. Jetty Gotink.
Klepelsehieten: I . Henk Beulink, 2. André Luesink, 3.
Harry Gotink.
Sjoelen: l .Charles Berendsen. 2. Arriën Lasschc, 3.Gerhard
ten Bokkel.
Pij l t jes gooien: 1. Bennie Hartelman, 2. Il/.e Cïotink, 3. Jo
Beulink.
Kegelbaan: 1. Harry Gotink. 2. Bennie Beulink, 3. Jan
Wil lem van der Velde.
De boodschappenmand werd geraden door Mar i ë t
Amerlaan, het juiste aantal erwten en bonen door Ariën
Lassche en het juiste gewicht van de bok door Anton
Maalderink.
De aanwezige kinderen werden dooreen clown gesminkt.
Ook voor de kinderen waren er diverse spelen, 's Avonds
ging het feest verder met de goede muziek van the Pace-
makers (Rob Mullink c.s.) en werd de hele avond feest
gevierd rondom het nieuwe koningspaar.

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE LEVER

DARM STICHTING

In de week van 22 t/m 28 augustus jl. vond de jaarlijkse
collecte plaats ten behoeve van de Nederlandse Lever
Darm Stichting. Die week had als thema: "Geef om kinde-
ren met spi jsverteringsziekten". De opbrengst in Hengelo
Gld bedroeg ƒ 2213,80. Namens alle patiënten (en patient-
jes) dankt de Nederlandse Lever Darm Stichting gulle
gevers en collectanten heel hartelijk. Heeft u de colleetant
niet ge/ien en wil t u alsnog een bijdrage leveren, dan kunt
u dat doen op giro 2737 of op bankrekening nummer
70.70.70.538 t.n.v. Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25, 3620 AA Breukelen.
Een woord van grote dank aan alle collectanten, die weer
geheel belangeloos hun tijd gaven voor het goede doel. Het
is jammer te vernemen, dat er toch mensen /ijn die de
colleetant op een onvriendelijke wijze "de deur wijzen".
Gelukkig hebben de meeste mensen veel waardering voor
hun in/et.



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

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 SEPTEMBER 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert / ds. P. F. de Vries Startzondag
Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have Heilig Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. mevr. Laman Trip, Warnsveld

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 11 september 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
Zondag 12 september 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 14 september 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!

10 -13 SEPTEMBER
Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Muziekschool

Hans en Esther Scheerder
Het nieuwe lesjaar is begonnen!

Er wordt les gegeven op:
- keyboard
- synthesizer
- piano
- orgel

U kunt zich opgeven bij muziekschool

Hans en Esther Scheerder

Toonaangevend de beste

Inlichtingen:
Hans Scheerder, tel. 05753-2974
Esther Scheerder, tel. 05752-1834

In september beginnen we weer met de

KNIP- EN NAAILESSEN
in kleine groepjes

Wilt U ook Uw eigen kleding maken?
Bel dan voor informatie naar

Henny Harmsen
Beatrixlaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2370

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

STRAALBEDR.JF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755-1

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 - 1 1

Kruiswerk Oost-Gelderland

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

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld),
Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,
tel. 05752-2148.

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

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

- GezinsVbejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

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

Ned. 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

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

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. OK346-65000. dajielijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

***

Hotel - Café ~ E>e§t^irant
Zialencentrum J •ja5:

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

Diverse JUBILEUMKAARSEN
leuk om te geven - fijn om te krijgen

met uw persoonlijke tekst
Verzorgd door

„DE SPANNEVOGEL"
06 kadOWJnkel van Hengelo

's morgens bestellen - 's middags klaar!

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 27 - Periode van 17 t/m 30 augustus 1993.

• 17 aug. - Op de Vordenseweg kwam een motorrijder ten val
en liep daarbij diverse verwondingen op. De motor liep
aanzienlijke schade op. De tegenpartij werd niet geraakt.
Op dezelfde weg kwamen 2 personenauto's met elkaar in
botsing. Een der bestuurders wilde aanvankelijk linksaf
een inrit in. De achteropkomende bestuurder ging daarop
rechts inhalen. Echter de bestuurder die linksafwilde slaan
bedacht zich en reed rechtdoor. De botsing die daarop
volgde was voor de inhaler niet meer te voorkomen.
18 aug. - Een inwoonster van Hengelo die de afgelopen
maanden al diverse malen door haar ex inwonende vriend
was mishandeld, heeft aangifte gedaan. Een onderzoek
volgt.
Aan de Vloed 5 (nieuwbouwwijk) is een meterkast
ontvreemd.
Aan de Hagendijk werden 3 haspels en een besturingskabel
ten behoeve van een beregeningsinstallatie gestolen.
20 aug. - Op de Aaltenseweg bij het inrijden van de
bebouwde kom zag een surveillance-éénheid hoe wel de
remlichten van een auto werkten, maar het voertuig nauwe-
lijks snelheid verminderde. Bij onderzoek bleek dat de
bestuurster door de rem getrapt had en dat het remsysteem
defect was. Er ontstond geen schade.
N.a.v. een melding dat 3 jongelui een kinderfiets in elkaar
schopten ging de politie, die hiervoor een zeer lange
afstand moest afleggen, direct ter plaatse. Bleek dat jonge-
lui een fietsje dat bij het grof vuil was gezet, verder
sloopten. De jongelui ter plaatse onderhouden.
Op de Rondweg wilden 2 achter elkaar rijdende automobi-
listen linksaf slaan. Bij het afremmen bleek dat de tussen-
ruimte te krap was met als gevolg een kop-staart botsing.
20 aug. - Aan de Lankhorsterstraat heeft een insluiper op
het moment dat de bewoner even weg was een geldbedrag
ontvreemd. Naar later bleek, sprak hij Duits. Het was verm.
een Zuid Europees type, 1,75 m lang, kort zwart haar,
donkere kleding en droeg een grote rugzak.
21 aug. - Een bestuurder van een auto met aanhangwagen
remde op de Vordenseweg af om linksaf te kunnen slaan de
Tolweg in. Op dat moment werd zijn aanhangwagen aan-

gereden door een achteropkomende auto. Bij onderzoek
bleek dat de verlichting (remlichten) van de aanhanger
onvoldoende functioneerden.
24 aug. - Door 3 gewapende mannen werd een gezin in
Hengelo G aan de Berendschotstraat 's nachts overvallen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die mogelijk iets
gezien hebben die nacht of op de dagen daarvoor. Alles wat
u is opgevallen in het gebied Hengelo-Doetinchem-Zutphen,
meldt u dat a.u.b., ook al denkt u dat het van geen belang is.
Zoals altijd in dit soort zaken is alle informatie welkom.
25 aug. - Bij de politie kwam het bericht binnen dat een 9-
jarige scholier te Keijenborg was lastig gevallen door een
automobilist. De bestuurder van de blauwe V W Golf is niet
meer aangetroffen. Het komt wel eens vaker voor dat men
klaagt over het gedrag van een automobilist die kinderen
lastig valt of zich zodanig gedraagt dat kinderen daardoor
bang worden. Zeker nu het weer vroeger donker wordt is
het gewoon raadzaam om kinderen niet alleen te laten
fietsen in het buitengebied. Hoewel wij in een rustige streek
leven kan er wel eens wat gebeuren. Daarom: "voorkomen
is nog altijd beter dan genezen." Komt uw kind thuis met
een dergelijk verhaal: bel ons direct!
26 aug. - Aangifte opgenomen van een hotelier dat een gast
vertrokken was zonder de rekening te betalen
(flessentrekkerij).
Tweemaal moest de politie 's nachts weer uitrukken ivm
een vals inbraak alarm.
—Overlast fietsende scholieren-
Net als andere jaren zijn de eerste klachten bij het begin van
het nieuwe schooljaar alweer binnen m.b.t. de overlast die
fietsers veroorzaken op het fietspad naar Doetinchem en
Vorden. De overlast bestaat uit het met meer dan 2 perso-
nen naast elkaar fietsen en dan ook niet de bereidheid
hebben om bij tegenligger ruimte te maken. Een jeugdige
fietster die naast 2 andere fietsers reed, kreeg daarbij een
klap van een tegemoetkomende bromfietser. Hoewel dit
absoluut niet mag is de geirriteerdheid wel begrijpelijk. De
politie gaat de fietsers controleren op hun rijgedrag en bij
misdragingen wordt een geldboete opgelegd.

B. J. Eijsink

JEUGDVERENIGING VARSSEL BESTAAT 12,5 JAAR

Op zaterdag 6 november 1993 zal de jeugdvereniging
Varssel 12,5 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan zal er
die dag 's avonds een revue-reunie zijn in kampeerboerderij
De Haverkamp te Varssel. De aanvang is 19.30 uur.
Naast de huidge leden en hun ouders is het natuurlijk ook
de bedoeling dat er zoveel mogelijk oud-leden (en evt. hun
ouders) ook aanwezig zijn. Dus mocht u mensen in uw
omgeving kennen die lid zijn geweest van de jeugd-
vereniging, vertel hen dan van 6 november.
Het eerste gedeelte van de avond zal gevuld worden met de
revue, die zal bestaan uit zang en toneelstukjes, daarna zal
er het reuniegedeelte zijn, waar de aanwezigen aan de hand
van o.a. oude kampkranten en fotoboeken, nog eens oude
en prettige herrinneringen kunnen ophalen.
Voor informatie kan men bellen met A. Luesink, tel.
05753-7467.


