
62e jaargang no. 38 dinsdag 21 september 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Nieuw!! Balkenbrij
Boeren Snitzel O QC

A PA 50°gram WiWW

.50100 gram

Malse Biefstuk \ Bakbloedwprst

695\ 395ViVV 500 gram JiC/J250 gram

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

Uw fietsspecialist
lekink 8 - Hengelo GId - Tel. 05753-2888

IS DEZE WEEK GESLOTEN
Dinsdag 28 september staan wij weer
graag voor U klaar!

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
We gaan door met onze lage

VERSPRIJZEN.
VENKEL kilo 1.98
COXORANGEdePippin4kilo4.98
Voor Uw wintervoorraad
grote zak AARDAPPELEN

a 20 kilo 7.98
Bildstar of Binten Profiteer hiervan

Rauwkost reklame:
SPITSKOOL SALADE / kilo 4.98
HAWAI SALADE l kilo 4.98
Het is er weer onze

WINTERSTAMPOTTEN
stampot ZUURKOOL kilo 9.98
Dit alles dagvers uit eigen keuken.
Kaasreklame:

kilo 9.98
1, kilo 6.49
l kilo 7.98

U ziet het, ons VERSTRAJECT is
toch voordeliger.

APK voor ƒ 50,--
excl. btw bij het uitvoeren van een kleine
onderhoudsbeurt

Deze aktie loopt tot 1 november a.s.

Bij een grote beurt APK gratis.

Wij bieden te koop aan:

1 Opel kadett 13 S antraciet 1986
1 Opel kadett 16 S blauw met. 1987
1 Opel kadett 13 S groen met. gas 1987
1 Opel corsa 12 S groen met. 1985
1 Opel corsa 13 N wit 1989
1 VWJetta blauw 1988
1 Peugeot 205 rood 1986

////AUTOBEDRIJF BflUJL////
Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo GId.

Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Alectoprijs 27,95
ALECTO

BATTERIJLADER

MET 4 PENLTTE LG4AB

Met deze oplader, die compleet met 4
oplaadbare penlite accubatterijen wordt
geleverd, kunt u heel wat besparen. Als
deze batterijen leeg zijn koopt u geen
nieuwe, u laadt ze gewoon weer op.

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

HAMLAPPEN
500 gram
SATÉ SNITSELS

per stuk

PEKELVLEES

160 gram

PLOKWORST
100 gram

6.45

2.OO

1.7O

1.55

SLAGERIJ

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
QC
LU

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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Deze week

ROZIJNEPLAKKEN of KRENTE-
PLAKKEN van 3.25 voor 2.75

eigengebakken SPECULAASJESLÜo
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250 gram van 4.95 voor 4.25
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Attent geeft berezothte
baddoeken.. Gratis!

Bij Attent kunt u sparen voor Jorzolino Rits Royal baddoeken',
100% katoen, gekamd garen, verkrijgbaar in 2 prachtige kleuren,
te weten: tvory en Apricot. Het gewicht van de Jorzolino boddoek is
500 gram per m2 en het formaat is 50 x 100 cm. Vergelijkbaar met
een winkelwaarde van tenminste f. 12,95.
Dus... baddoeken van een hoogwaardige kwaliteit!
('Kleine dessinwijzigingen voorbehouden, Kleun OP=OP)

U heeft 10 weken de gelegenheid om zoveel mogelijk GRATIS
Jorzolino Rits Royal baddoeken te sparen als u wilt. Begin dus direkt!
Vraag de spaarkaart bij de kassa. Wij bieden u tevens de
gelegenheid om bijpassende washandjes, in de kleur van uw keuze
baddoek, te kopen voor slechts f. l ,95 per stuk. Wacht niet te lang,
de voorraad is beperkt!
Attentie! De Attent supermarkten hebben de Jorzolino boddoeken in
de 2 kleuren op voorraad, zodat u bij inlevering van de volle
spaarkaart direkt uw Jorzolino baddoek mee kunt nemen.
In alle supermarkten liggen de boddoeken ter bezichtiging.

Attent v.d. Mond - Ruurloseweg 52 - Hengelo GId

DE NIEUWE

+ GRATIS HET EERSTE
SUSKE en WISKE WEEKBLAD

Kerkstraat 17

Hengelo GId

05753-1253

STRIPS

WOLTERS BOEKHANDEL TIJDSCHRIFTEN

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

LUXE PLANTENBAKJE

10 ROOS J ES 4.95

Volop BLOEMBOLLEN
en DROOGBLOEMEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

aa MVA - BIAIÜVM 3a NVA

VOLOPTUINPLANTENBIJ
UW GROENSPECIALIST

Rhododendrons
Haagconiferen
Vaste planten
bloeiende Heesters
Buxus voor hagen
ook in vormen

v.a. ƒ10,00
v.a. 4,00
v.a. 2,00
v.a. 2,50

2,50

OOK VOOR:
tuinturf, potgrond, boomschors los en in
zakken, gedroogde mest, turfstrooisel,
compost, champignonmest, zwarte grond,
straatzand, veldkeien van 5 tot 75 cm 0

AKTIE 3 zakken bemeste tuinaarde
a 40 liter ƒ9,00

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.

U wordt geadviseerd
door vakbekwame HOVENIERS.

Aanleg - Onderhoud van Tuinen
Sierbestrating

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD
tel. 05753-2619 - fax 05753-2693

Te koop diverse percelen

SN IJ M AIS
Taxatieprijs

Loon- en Grondverzetbedrijf

H. J. Groot Roessink
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo GId - Tel. 05753-1470

Zolang de voorraad strekt:

prachtige Alkmene
15Kg/ 10,"

Elstar, Cox's, Goudreinetten

Hand- en Stoofperen

Aardappels: Santé 25 kg ƒ 1 0,"

(maandag en woensdag gesloten)

ruitbrdrijf lorslink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243



Dankbaar en ge lukk ig / i j n wij met de geboorte van
on/e /oon

TWAN WILHELMUS JOHANNKS

Wij noemen hem: TWAN

K) september l «W.

( ï inrU-s Berendsen en Marion Janssen

Weeversplasweg 2
7255 PX Hengelo( ( i l c l )

Marion en l wan rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

Peter: Ronald Miehels
Meter: Henriet Rondeel

Maandag 27 september a.s. /.ijn wij

KVKRT MAALDHRINK
en
DINI MAALDERINK-TOONK

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op on/e receptie, welke
gehouden wordt van 15.00 tot 16.30 uur in Party-
centrum l.angeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld).

't Velderhol t , Uruint ler inkweg l
7255 KW Hengelo « J l d )

Wij bedanken iedereen voor de vele kaarten en
eadeau's en vooral de aanwe/igheid.
Dank/i j j u l l i e is heleen fantastische dag geworden.

KRIC EN DKDI ROUWKNHORST

Kerkekamp S l
7255 CN Hengelo C,ld.

H i e r b i j w i l l e n we iedereen bedanken voor de
le l ic i ta t ie ' s . bloemen en kado's die we mochten
ontvangen op on/e 25-jarige trouwdag.

HENK EN ANNIE LEBBINK

Hesselinkdijk l
7255 LK Hengelo Gld.

l .v.m. het at scheid van Dr. Hanrath /i jn wij door
pat iënten benaderd met de wens een al'scheidskado
aan te bieden.
In overleg met Dr. Hanrath is door hem de wens te
kennen gegeven om de opbrengst te gebruiken voor
de aanschaf van fietsen.
U kunt Uw bijdrage storten op rek.nr. Rabobank
1255.14.654 tnv. kado Dr. Hanrath.
l lel kado /al op de afscheidsreceptie worden aange-
boden.

Dr. B.A.M. Eijkelkamp
Dr. N.J.C. Eyck
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woensdag 29 september 1993 p
schouwburg AMPHION, ri
Schouwburgplein l te j-,
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i 19.30 uur - Opening
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Toespraken door:
-jnr. drs. L.C. Brinkman
- drs. R.F.M. Lubbers
- een minister

en verder:

- Forumdiscussie

- Cultureel Intermezzo
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rr 21 .15 uur - Informeel Samenzijn met de 2
5 bewindslieden en parlementariërs. §
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Bestel of koop snel
SCHEURKALENDERS (Honingdroppels, Maranatha,

Kruimkens enz.)
OUDHEIDKUNDIGE KALENDER HENGELO GLD

AANZIEN VAN 1993

ACHTERHOEKSE SPREUKENKALENDER 1994

PLATENKALENDER VAN RIEN POORTVLIET 1994

NATUURKALENDER MARJOLEIN BASTIN 1994

PLATENKALENDER VAN NCRV 1994

ACHTERHOEKSE ALMANAK 1994

ORANJE KALENDER 1994

ZAK-, KANTOOR- EN BUREAU-AGENDA'S 1994

KNUDDE'S GROTE SCHEURKALENDER 1994

SESAMSTRAAT SCHEURKALENDER1994

SUCCES AGENDA'S EN BANDEN 1994

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

Na een lange ziekteperiode ben ik in het AZU te
Utrecht ineen betrekkel i jk korte tijd op een deskun-
dige w i j / e weer op de heen geholpen.

Langs de/e weg wil len wij een ieder bedanken voor
de steun, het medeleven en de vele spontane reakties
tijdens die periode.

Henk, Ineke en Rene Roelofsen

De Heurne 70, Hengelo ( C ï l d )

Vanaf dinsdag 28 september is het weke-
lijkse trimuurtje van de trimclub Hengelo-
Keijenborg weer in de gymzaal te Keijenborg.
Dit is van 20.00 tot 21.00 uur. Er wordt getrimd
onder deskundige leiding en naast het opdoen
van conditie staat de gezelligheid voorop.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en mogen
de eerste twee keer gratis meedoen.
Ook oud-leden zijn weer van harte welkom.
Tot ziens in de zaal.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

GESPREKSAVONDEN

GESPREKAVONDEN VOOR INWONERS
GEMEENTE HENGELO GLD.

De inwoners van de gemeente Hengelo krijgen de
gelegenheid in een drietal bijeenkomsten vragen te
stellen, opmerkingen te maken en suggesties te
doen, betreffende onderwerpen, welke behoren tot
de taken en bevoegdheden van het gemeentebe-
stuur.

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben
vorenbedoelde bijeenkomsten bepaald op:
- 21 september 1993 in café-restaurant

"De Veldhoek" te Veldhoek;
- 22 september 1993 in dorpshuis "De Horst"

te Keijenborg;
- 23 september 1993 in hotel Langeler te Hengelo.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn
voor een ieder toegankelijk.

Mag, Riblappen 500 gram 8.!
Gegrilde Ham 100 gram 2.25
Rolpens 100 gram 2.25
Bakbloedworst 100 gram 0.70

Weer voorradig eigen-
gemaakte ROOKWORST

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Schutterij
Eendracht
Maakt
Macht

Ledenvergadering
maandag 11 oktober 1993

In de kantine op het E.M.M, terrein aan de
Berkenlaan, (het terrein van de voormalige
korfbalclubQuick'81)
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Jaarverslag.
3. Notulen jaarvergadering 1992.
4. Verslag penningmeester.
5. Bestuursverkiezing.

Het bestuur stelt de volgende kandidaten
voor: de dames B. Klein Zessink, A.
Baakman en A. Lammers. Deze als alg.
bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar dhr. J.
Winkelman.
Evt. mede/tegenkandidaten kunnen zich
schriftelijk opgeven bij de secretaris:
R. Buyting, Julianalaan 21,
7255 ED Hengelo Gld.
Opgeven voor 9 oktober 1993.

6. Pauze.
7. Nabespreking kermis 1993.
8. Behandeling ingekomen stukken.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Namens het bestuur der Schutterij:
R. Buyting

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:
19 t/m 25 sept. - Prinses Beatrix Fonds
26 sept. t/m 2 okt. - Nierstichting.

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 8 t/m 14 september 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:aan:

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Lenselink b.v., Vordenseweg 50,
Hengelo Gld

het veranderen en uitbreiden van de be-
drijfsbebouwing

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.

RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 28 sep-
tember 1993, des avonds om 8 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
6 september 1993 tot 13 september 1993
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer H.F. Eggink, voor het vergroten
van een stal, gelegen aan Veermansweg
14 te Hengelo.

Hengelo, 21 september 1993.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie financiën en onder-
wijs houdt op donderdag 23 september
1993 een openbare vergadering in het
gemeentehuis. De vergadering begint om
09.00 uur. Vanaf 09.00 uur bestaat gedu-
rende 15 minuten voor niet-commissie-
leden de gelegenheid gebruik te maken
van het spreekrecht. Wie van het spreek-
recht gebruik wenst te maken dient daar-
van te voren kennis te geven aan de
voorzitter en het spreekrecht is beperkt
tot onderwerpen welke op de agenda
voorkomen. De agenda van deze verga-
dering luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vaststelling besluitenlijst vergadering

23 juni 1993.
3. Jaarrekeningen 1992 van de Alge-

mene Dienst en het Grondbedrijf.
4. Concept-begrotingen 1994 van de Al-

gemene Dienst en het Grondbedrijf.
5. Wat verder ter tafel komt.
6. Sluiting.

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.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER
Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
de heer H.F. Eggink, in verband met uitbreiding van de kalverenstal, gelegen aan
Veermansweg 14 te Hengelo;
de heer B.G. Hebbink, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrund-
veehouderijen opeen reeds opgerichte melkrundveehouderij, gelegen aan Varsselseweg
48 te Hengelo.

Hengelo, 21 september 1993.

GEMEENTEDAG 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 wordt de landelijke gemeentedag gehouden waaraan
ook de gemeente Hengelo zal deelnemen. De gemeentedag betekent in eerste
instantie een "open huis", dus iedereen is welkom, doch jaarlijks wordt een thema
bepaald. Het thema voor dit jaar is, in relatie met het ouderenjaar, het "ouderenbeleid".
Na overleg met diverse instellingen, stichtingen, organisaties en verenigingen die nauw
betrokken zijn bij het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid, is het programma voor die
dag alsvolgt samengesteld:
10.00 uur - opening
10.30 uur - zang door het ouderenkoor "jong van hart"
12.00 - 13.00 uur - lunchpauze
13.30 uur - optreden boerenkapel van "Crescendo"
14.30 uur - optreden volksdansgroep
15.00 uur - sluiting.
Tijdens bovengenoemde uren is het gemeentehuis geopend en kunt u een rondgang
maken door het gemeentehuis. In het gemeentehuis hebben die dag diverse organisa-
ties een eigen stand ingericht waar u alle gewenste informatie wordt verstrekt met
betrekking tot het werk die zij doen in het kader van het ouderenbeleid. Stands zijn
ingericht door o.a. de bejaardencentra, de woningbouwvereniging, de bejaarden-
bonden, de bibliotheek, de hulpdienst, het U. V. V., de regionale stichting voor thuiszorg
en maatschappelijk werk en de jeu de boulesvereniging.
Het vervoer van en naar het gemeentehuis.
Voor hen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruiker zijn of zij die geen vervoer hebben,
kunnen gebruik maken van een taxi die u gratis van en naar het gemeentehuis brengt.
Wel dient u zich hiervoor aan te melden bij de voorlichter van het gemeentehuis, de heer
Veenhuis, vóór vrijdag 24 september a.s. (telefoonnummer 1541).
Tijdens de gemeentedag kunnen alle bezoekers deelnemen aan een fotozoekwedstrijd
in het gemeentehuis waaraan enige leuke prijzen zijn verbonden.
U bent allen van harte welkom op 25 september 1993 in het gemeentehuis111

l PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN OOSTERWIJKSE VLOED 1992.
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 23
september 1993, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 31

1993 - overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplan
Oosterwijkse Vloed 1992.

Dit plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed 1983. De herziening is enerzijds een
gevolg van een Kroonuitspraak van 7 september 1988 en anderzijds een gevolg van gewijzigde inzichten. Aangegeven wordt waar
de woningbouw voor nu en de (verdere) toekomst zal plaatsvinden.
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan
niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

Hengelo, 21 september 1993.
De burgemeester voornoemd.

BESTEMMINGSPLAN OQSTERWIJKSE VLOED (WQONWAGENERR.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat met ingang van 23 september 1993, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed (Woonwagenerf).
Dit ontwerp behelst de planologische regeling voorde aanleg van een woonwagenerf met 4 standplaatsen aan de westzijde van de
Torenzicht en nabij de Berkenlaan te Hengelo.
Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bezwaar
indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 21 september 1993.
De burgemeester voornoemd.

ITARIEVEN STORTPLAATS MDE LANGENBERG" TE ZELHEM
- voor het storten van particulier afval, aangevoerd met een personenauto, als bedoeld in de RVV, met een personen-kentekenbewijs,

of met een bestelauto zonder open laadbak, of met een busje, al dan niet voorzien van een aanhanger is een vergoeding
verschuldigd van ƒ 15,- inclusief 17,5 % BTW.

- voor het storten van particulier afval, anders bedoeld dan boven, is een vergoeding verschuldigd van ƒ 140,-/ton exclusief BTW.
- voor het storten van schoon puin (max. afmetingen 20x20x20 cm) is een vergoeding verschuldigd van ƒ 15,-/ton exclusief BTW.
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag: 8.00 uur tot 12.00 uur

12.30 uur tot 16.30 uur.*
- zaterdags: 8.00 uur tot 11.00 uur.*
- het aanvoeren van afval is mogelijk tot 15 min. voor sluitingstijd.
Adres Stortplaats: Kattekolkweg 1, 7021 LK Zelhem. Tel. 08342-2690; fax 08342-1142.

Vrijdag 24 september

ORGELCONCERT
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Organist:
Ronald de Jong uit Bodegraven

m.m.v.
het Chr. Mannenkoor Zelhem

o.l.v. Jan van Asselt

aanvang 20.00 uur - entree vrij

Stichting "Kerk en Cultuur"

Remigiuskerk - Hengelo Gelderland • Holland

CPB BIJEENKOMST
Op woensdag 22 september is het weer /over en /al er de
eerste bijeenkomst /.ijn van de ( 'PB in "Ons Huis" . De
avond /al ver/orgt worden dooi tle F ;a. Steeetman kruiden
en slager Bert Ra te r ink en men hoopt aan hand van ui t leg
door beiden nieuwe dingen te leren hoe te werken met
kruiden en verschillende vleessoorten. Hr wordt gehoopt
op een grote opkomst.
Voorde vakan t i e /ijn we nl heel ple/ierig geëindigd met de
fiets tocht , die we met pracht ig weer. een lekkere panne-
koek en een poging op tle kegelbanen konden onderbreken.
En wat niet a l lemaal te vertellen van de jubi leumavond met
tle dames Koops.
I n als start is er een fijne busreis gemaakt naar het /.uiden.
Kortom er /ijn genoeg fijne dingen om met elkaar te doen
en hel eerst volgende is dan woensdag 22 september in "Ons
Huis", aanvang 19.45 uur. Tot /iens.



Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Magere RUNDERSTOOFLAPPEN
500 «ram 9. l O

HAMLAPPEN _ oe
500 «ram O*9O

GEBR. VARKENSFRICANDEAU
2 9K•Ow

LAMSVLEES VOORRADIG
Hummeloseweg 3 - Hengelo («ld - Tel. 1258

We hebben weer hele leuke

baby- en peuterkleertjes
binnen gekregen.

Kom rustig de schitterende kollek-
ties bekijken van

- Bobby & Doortje
- Feetje
- La Strada

en nog veel meer

Tot ziens bij

GISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo (;id - Tel. 05753-1425

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energie/uinigste waterbed ter
wereld)

IS N()<; STKKDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Jld - Iel. 05753-14X4

Hierbij nodigen wij
onze leden uit tot het
bijwonen van de

algemene
ledenvergadering
van de Vereniging tot Stichting en Instandhou-
ding van Scholen met de Bijbel te Hengelo Gld.

op woensdag 6 oktober 1993
om 19.30 uur in "Ons Huis"

AGENDA:
1. Opening.
2. Financieel overzicht 1992.
3. Notulen algemene ledenvergadering 1992.
4. Jaarverslag.
5. Mededelingen.
6. Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
mevr. H.G. Beunk-Luesink, mevr. A. de
Vries-van Wanroij en mevr. H.G. Zweers-
Harmsen.
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. J.G.
Ruesink.
Periodiek aftredend is mevr. C.J.H. Eggink-
Regelink; zij stelt zich echter niet meer
herkiesbaar.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten
voor: mevr. G. Harmsen-Jansen,
Vordenseweg 78 en dhr. H. Smeitink
Hogenkampweg 18.
Namen van tegen kandidaten kunnen
schriftelijk en ondertekend door tenminste
15 leden, tot uiterlijk 7 dagen voor de
Algemene Vergadering bij het secretariaat
worden ingediend.

7. Vaststelling van de contributie voor 1994.
KORTE PAUZE
8. Inleiding doordhr. R. Kremer van S.D.C.O.

over "Bestuurlijke schaalvergroting en iden-
titeit", een oriëntatie op mogelijke toekom-
stige samenwerkingsverbanden.

9. Rondvraag.
10. Sluiting.

A. de Vries-van Wanroij, secretaris.
Postbus 97, 7255 ZH Hengelo Gld.

Kwekerij "de Heesterhof"
het adres voor uw

Haagconiferen, Heesters etc.

Verkoop iedere zaterdag vanaf de
nevenvestiging Banninkstraat 52,
Hengelo Gld.

Blauwe Haagconiferen
zeer scherp geprijsd.

Gerrit en Ada Lubbers
tel. 05753-2892

De Nederlandse
Lever Darm Stichting

MET UW HULP
KRIJGT ELSJE GEEN

LEVENSLANG

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

Oe Nederlandse UM* Darm Stchong.
Posibus 25 3620 AA Bfeutefcn Tel 0346254946

GEEF OM KINDEREN MET
SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

16e Kinderkledingbeurs

Truitje
najaars- en winterkleding

Inbreng max. 15 stuks
vrijdag 24 september van

1 6.30 tot 1 9.30 uur.
Verkoop /aterdag

25 september van 10.00 tot
l 2.30 uur in

OBS Ro/egaardsweide te
Hengelo Gld.

_ In l . lel. 207 l _

Punk met 'n Rietje!!

Grolschbusters

Willemeen

2 oktober 1993
Hier ƒ 1.-

van 21.30 t/m 23.30 uur.

entree ƒ 2,50
Busretour ƒ 10.--

OOG-
CONDITIE

Een oogmeting om
uw zicht veraf en dichtbij te controleren?

Of een oogdrukmeting?
Ook wanneer u geen bril draagt,

doen we dat gaarne, gratis en vrijblijvend.

Of misschien toch liever lenzen.

Laten wij dat voor U bekijken,

wat of mogelijk is.

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

'• GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e .jaargang no 28 - Periode van 31 aug. t/m 13 sept.
1993.
Woensdag l sept. - In een drogisterij hield een donker
figuur/ieh verdacht hij de schappen op. Even later wilde hij
een flesje aftershave afrekenen maar h i j had "helaas" geen
geld hij / ich. Dat /.ou hij even gaan halen. Dat f les je stond
nog wel op de toonbank maar de man kwam niet weer. l ' i l
een schap waren drie van dat soort flesjes weg.
Vrijdag 3 sept. - Op de Kruishergseweg werd een paard van
de weg verwijderd.
Op de Lankhorsterstraat een aanrijding. Een bestuurder
stopte om /ijn vee te bekijken. Achterop kwam een persoon
die nog op tijd kon remmen. Daarachter weer, reed een
bestuurder die niet op tijd kon remmen. De auto's schoven
in elkaar.
/aterdag 4 sept. - Op de kruising Uilenesterstraat-Bronk-
horsterstraat-Steenderenseweg een aanrijding. Bestuurder
op de Uilenesterstraat gaf geen voorrang aan de van rechts
over de Bronkhorsterstraat komende bestuurder.
Maandag 6 sept. - Aangifte diefstal l assige aanhang wagen
van industrieterrein (Molenenk). Men had het abus hang-
slot van het hek doorgeknipt en was vervolgens het terrein
opgegaan. Het betreft een bruine Saris aanhanger voor/ i'en
van een deksel.
Dinsdag 7 sept. - Aan de 2e Berkendijk werd een be/orger
v a n v a n Gend en Loos in /ijn kont .gebeten. Hel b e t r e f t een
bekende bijtomgeving. De be/orger moest naar een arts om
een en ander te laten onder/oeken.
Donderdag 9 sept. - Bij de bushal te aan de Kas t an j e l aan
vcrd een Kicardo h e r e n f i e t s ontvreemd. De f i e t s werd
inmiddels weer aange t ro f fen en bij de eigenaar be/orgd.
Vrijdag 10 sept. - Op de Bleekstraat schampte b i j het pas-
seren, een Iraktor + aanhangwagen, een trekker met opleg-
ger. Beide combinatie 's /ijn ook vrij breed.

Aan de /onnestraat slaagde iemand er in met een slag-
voorwerpeen ru i t vaneen personenauto in te slaan. Er werd
geen signalement achter gelaten.
Hel is inmiddels (ook b i j de polit ie) hekend datje geen auto
onafgesloten moei laten staan. Dat grenst aan u i t lokking .
Het is dan ook haast de schuld van de eigenaar dat hij aan
de Roessinkweg /ijn portemonnaie met ƒ 275,-- uit de auto
(die vooreen vakantiewoning stond) kwijt raakte.
Op de kruis ing Leliestraat-Bleekstraat nam de bestuurder
van een personenauto vanaf de Leliestraat de binnenbocht,
l i n k s naarde Bleekstraat . Op die rechterhelft van de Bleek
straal k w a m uit het dorp bestuurder 14-2. /e t r o f f e n elkaar.
In de Veldhoek. in een woning aan Kapelweg werd inge-
broken. Een bovenlicht van de keuken werd geforceerd.
Video, audioapparatuur werd ontvreemd. Schoensporen
gegipst. De/.e schoensporen werden op meerder plaatsen in
de Achterhoek gegipst. De daders hadden 's nachts een
rondje Achterhoek gemaakt .
Zondag 12 sept. - Aan de Berendschotstraat werd een
vrouw in de spijkerbroek gebeten. Het bleef bij een winkel-
haak. Eigenaar wordt ter/ake aangesproken.
Maandag 13 sept. - In de Jul iunluun werd een personenauto
bekrast.
Bij de Bernardusschool in de Keijenborg /at een kind van
3 jaar alleen in een personenauto. Dat kind opende op een
gegeven moment een deur juis t toen een personenauto
wi lde passeren. De ver/ekeringen regelen de schade.
Een Sparta damesf ie ts , type Windsor. kleur bruin, met
onleesbare postcode, in de Raadhuisstraat aange t ro f fen .
Gevonden: - Casio horloge /wart kunststof; - Leesbril in
bruin e t u i .

Franke

Zondag 26 september

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Ie koop eieren, walnoten,
kwetsen, hand- en sloof'peren
en appels o.a. Klstar, Cox.
James (irieve. Sterappel en
zoete appeb. Liefst's middags.
l ) . ( 'o i tummc. Voort se weg l l ,
Toldijk. lel. 05753-1:558.

( i e v r a a g d modellen voor de
dinsdagmorgen of middag op
kapper sschool in Arnhem, voor
3 mnd. ( ï raag 's avonds hellen
Miranda (i root bod, tel. 05753-
14M

16e KINDERKLEDINGBEURS T R l J I I J i ;
Voorde 16e keer organiseert kledingbeurs T r u i t j e op 24 en
25 september een k i iu le rk led ingbeurs .
De/e keer gaat het om najaars- en w in t e rk l ed ing .
Er mogen maximaal 15 s tuks k l ed ings tukken ingebracht
worden. De inbreng is op vrijdag 24 september van 16.30
tot l l>.30 uur.
De verkoop wordt gehouden op /aterdag 25 september
tussen l().()() en 12.30 uur.
De plaats van de/e verkoop van de kinderkleding is O.B.S.
Ro/egaardsweide aan de Ro/enstraat in Hengelo Gld.
Eventuele inl icht ingen hierover kan men kr i jgen hij Gerke
Mantel, tel. 05753-2071. '

K.H.O. ONS (;F:NOK<;KN KKIJKNBORG
Op donderdag 23 september om 1 1 >.(K) uur is er een leden
bijeenkomst v a n de K.B.O. in "De Horst". Dit /al een
kennismakingsavond worden met pastoor/anbelt.
Daarna /al de heer van Leeuwen, van het Slingeland-
/ickenhuis.cen praatje houden over ge/oudheid binnen hel
/ iekcnhuis en is er plaats binnen het pakket van het /ieken
fonds. Aan de hand van dia's is er een k i j k j e achter de
schermen en een rondleiding door het /iekenhuis. Natuur-
l i j k is er voldoende t i j d voor het stellen van vragen.

( ;YMNASTIKKVKRKNH;IN<; ACHILLKS
De/e laatste keer w i l l e n wij de gymnasiicklesscn van on/e
jeugd nader t o e l i c h t e n . De l e e f t i j d is vanaf 4 jaar. Er / i jn
/owel jongens- als meisjesgroepen.
De nadruk hij de/e lessen l i g i vooral op het recreatief
"werken" aan toestel len onder deskundige le iding. Op
ge/ette t i j d e n wordt deelgenomen aan onderlinge ra \on
wedst r i jden, waarb i j het meedoen en voldaan h u i s w a a r t s
keren het b e l a n g r i j k s t e is. Ook de j a a r l i j k s e u i t voe r ing
vormt een hoogtepunt .
Al le lessen worden gegeven in de g v m . / a a l aan de Lelie
straat , (zie de advertentie van volgende week voorde dagen
en t i j d e n )
Heb je interesse vooreen van de/e lessen? Kom rus t ig eens
k i j k e n en gym vri jbl i jvend mee. Telefonische i n f o r m a t i e is
verkrijgbaar onder tel.nr. 1215, waar men U graag meer
vertelt .

(;ROLS< mu STKRS IN WILLKMKKN
Dat bier ge/.ond is riepen ook / i j . maar dat /e op mochten
treden in de Punktent Willemeen te Arnhem hadden /e
nooit gedacht.
( )p 2 oktober /ui len /e daar in Anrhem de boel op stelten
/etten /oals /e dat al eerder deden in de VVoage. bij Appie
Happie. de /waan en 't Hoekje.
De 5 leden tellende band heelt ook rekening met de fans
gehouden en een bus gehuurd, die de mogeli jkheid biedt tot
het heen en weergaan /onder problemen.
Voor informatie en opgave .1.1'. Schotanus, tel . 05753-3554
of E. Steege. t e l . 05753-1441.

LATEN WE ER 3 VAN MAKEN
Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Omdat hun ouders geen

geld hebben, zwerven ze op straat of werken ze op het land. En omdat

ze niet naar school kunnen, zullen ook hun kinderen kansarm zijn.

Help mee die cirkel te doorbreken en steun het 'Laat ze Leren'-programma.

Voor 'n tientje per maand geeft u kinderen kans op een zelfstandige

toekomst. Terre des Hommes helpt kinderen verder. Als ü dat wilt.

Bel voor inlichtingen 070-363 79 40 of stort uw eerste tientje op giro

25 25 25 ten name van Terre des Hommes te Den Haag, onder vermelding

van 'nieuwe donateur Laat ze Leren'.

T E R R E D E S H O M M E S H E L P T K I N D E R E N V E R D E R

nationale
collecte

terre des hommes iro252525

25 JAAR
ZUIVER
OMDAT'T

MOET26/9-2/10
1993

NI6RSTICHTING
GIRO 388.000

nationale kollekte
voor mensen met
een verstandelijke
handicap

Giro 11 22 22 2
Bank 70.70.70.333
t.n.v. Stichting NKGG
te Utrecht



THUISADVIES

SPAART GELD
MEER DAN U DENKT

DUURT KORT
MEESTAL MAAR 'N HALF UUR

KOST NIETS
MAAR LEVERT WEL VEEL OP

Als inwoner van de gemeente Hengelo flink bespa-
ren op uw energienota's. Dat kan, als u een gratis
energieadvies vraagt bij uw energiebedrijven. Dat
werkt zo: voor een gas-advies belt u het speciale
telefoonnummer en maakt een afspraak met
één van onze adviseurs. Of u stuurt de groene
antwoordkaart in. Op een tijdstip dat 't u uit-

komt, komt de adviseur dan bij u thuis met
een draagbare computer. En hij berekent in korte tijd

hoeveel energie u kunt besparen en wat dat oplevert! Kortom, een
advies dat niets kost, maar waar u behoorlijk wat aan over houdt.

Bel voor een gratis advies: 08340 - 55111 (PGEM Doetinchem) of
05750-24555 (GAMOG rayon Zutphen). De actie loopt van half september tot half november 1993.

PGEM GAM G

UNITED COLORS
OFBENETTON.

BYBULOVA

UNITED
COLORS

IN
ONE \

WORLD

SPAAR ENERGIE! VOOR 'N BETER MILIEU.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

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.

Tel.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 SKPTKMBKR 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert He i l i g Avondmaal

Kindemevendiensi

Herder Kapel
10.15 uur ds. P. F. de Vries Jeugddienst

Vrij/,. Herv. Kerk
10.30 uur ds. J. van der Wijk Janmaat. Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo (Jld
Zaterdag 25 september 19.00 uur Eucharist ieviering
/omlag 26 september 10.00 uur Woord en Communieviering
met /ang van het gemengd koor
Dinsdag 28 september 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om l9.(K)uurWeekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Hui/.e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Ro/.enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag I4.(X) uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om l l .(X) uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

24 - 27 SEPTEMBER
Dr. Eyck. (prakt i jk dr. Eijkelkamp), tel. 2262

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 2X, tel. 05753-1010
( )peningstijden: maandag t. c. m. vrijdag 8.(X)- 1 2.30 uuren 1 3.30-
18.(X) uur, /.a., /.o., feestdagen l 1.(X)-I2.(X) uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ild, 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 I9.(X)- 19.30 uuren volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

J U W E L I E R O P T I C I E N
Sp»lltf«»l 15H.ng«loGla Ttl.loon 05753 1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld .

Te koop aanhangwagen
i.n.st. redelijke prijs, houten
regenton ƒ 22,50, af/uigkap
wit ƒ 40.-. Tel. 05754-1900.

Te koop gevraagd een wieg.
Tel. 05753-3491, na 1S.(M)

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens foto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

uur.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i ld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(H) tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

Kruiswerk ()ost-(ielderland
Kruiswerk Oost-Gelderldnd is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis. 3 cent per minuu t ) . Via
dittelefoonurnmerhoortuook wanneer er in uw (woon )plaats het
(ui t leen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-Ussel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-Gezins-/bejaardenver/orging voor de gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde 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 Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 72(K) BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-2().(X) uu r ) tel. 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuis/.org, tel. ()834()-350(><>. dagel i jks van 9.00-
I O.(K) 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, Bakcmurksedi jk 15. 7223 KJ Baak. te l .
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. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

FINALE OPEN PODIUM
In schouwburg Amphion speelt /.ich zaterdag 25 september
de finale af van het eerste Oostgelderse Open Podium. De
/es finalisten (personen en groepen) zijn voortgekomen uit
de drie voorrondes die het afgelopen se i/.oen in Amphion
zijn gehouden. Er zijn diverse prijzen te verdienen: van een
vakjury, een persjury en een publ iekspr i j s .
Open Podium, een i n i t i a t i e f van Doetinchemmer Ger
Lanting, biedt jong en oud talent de mogelijkheid een
voorstelling te verzorgen voor heus publiek, waarbij de
/aal , geluid, licht en desnoods een piano gratis worden
aangeboden. Zonder nauw omschreven beperkingen: zan-
gers, dansers, cabaretiers, dichters, circusartiesten, ama-
teurs en beginnende profs mogen zich inschrijven. Er werd
tijdens de afgelopen Open Podia (in januari, maart en m e i )
gretig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Er kwamen
/.el f s deelnemers uit plaatsen als Apeldoorn en Ni jmegen.
De formule is eenvoudig: de deelnemers kregen /o'n twin-
tig minuten de tijd hun kunsten te tonen. Via het aankruisen
op het toegangsbiljet bepaalde het publiek de winnaar. De
/.o verkregen drie f ina l i s ten werden aangevuld met de
persoon of groep die een goede tweede was geworden.
Winnaars, respectievelijk tweede, van de drie Open Podia
waren: zanggroep Strike Six uit Dromen, zanger/cabaretier
Jan Neuman uit Zutphen, de Silvoldse /.angeres Petra
Koenders, Sanne van Petersen uit Hengelo Gld (eveneens
/.ang). Cabaretgroep Zonderling uit Apeldoorn en de vijf-
mansfomiatie Het Hoedt uit Doetinchem. Zij vormen de
deelnemers aan de finale.
De vakjury bestaat onder meer uit tv-persoonlijkheid Jan
Rietman en de Oostgelderse zanger Hans Keuper. De
pers ju ry wordt gevormd door Joyce de Schepper (Gelderse
Post), Gerry Arendsen (Doetinchems Vi/ . ier ) . Rene van
Hoof (Omroep Gelderland), Jacob Schreuder (Gelderlan-
der) en voorzitter Peter Frequin (Graafschapbode). Het
publiek mag op de bekende w i j / e weer zijn voorkeur
uitspreken.
Volgende maand begint de tweede editie van het Open
Podium. Er hebben zich al diverse deelnemers aangemeld.
Nieuwe inschrijvingen zijn van harte welkom (via schouw-
burg Amphion. tel . 08340-44032). De data voor het aanko-
mende seizoen liggen al vast: 28 oktober. 25 november, 27
januar i en 7 april.
De finale op /.aterdag 25 september begint om 20.00 uur.
Kaarten u tien gulden zijn verkrijgbaar aan de kassa's van
schouwburg Amphion, dinsdag t/m /aterdag van l l .00 tot
14.00 uur. Voor informatie Henk Rabcn. tel. 08340-44032.

AL 20 JAAR MAX HAVELAAR KOFFIE
Afgelopen week was het 20 jaar geleden dat de S.O.S.
Wereldwinkel startte met het importeren van k o f f i e uit
Derde Wereld landen. Nu, 20 jaar later is de/e koffie, beter
bekend onder de naam Max Havelaar, niet alleen bij
wereldwinkels, maar ook hij veel supermarkten verkrijg-
baar.
Hengelo Gld heeft sinds een paar jaar ook een wereld-
winkel . Deze wordt geleid door vrijwilligers die in de
zomer op de vrijdagmarkt staan en in de winter onderdak
bij Albert Heijn gekregen hebben. Van alle produkten uit
de Derde Wereld wordt koffie het meest verkocht. De
w e r e l d w i n k e l heeft hiervan een groot assortiment: rood
merk, z i lvermerk. koffiebonen, cafeïnevrije koff ie , biolo-
gische koffie en zelfs oploskoffie. Al de/e koffiesoorten
dragen een vignet met de koffieboer. Dit is het keurmerk
van Max Havelaar.
Wat betekent /o'n keurmerk? Koffie met het keurmerk
Max Havelaar is rechtstreeks gekocht bij coöperaties van
kleine koffieboeren uit landen als Tanzania, Nicaragua,
Angola. Zaïre. Costa Rica en Guatemala. De opbrengst
gaat voor een deel naar de koffieboer en voor een deel naar
de coöperatie. Het geld dat naar de coöperatie gaat, wordt
voor ontwikkel ingsprojec ten gebruikt. Onderwijs, scho-
l ing en verbetering van leef omstandigheden staan hierbij
voorop.
Koffie met het keurmerk Max Havelaar is voor honderd
procent 'eerlijke' koffie. Her!ijk w i l /eggen dat de koffie-
bonen tegen rechtvaardige voorwaarden en vooreen rede-
l i j k e prijs gekocht worden. De st ichting Max Havelaar staat
hiervoor garant. Zij controleert de inkoop en de produktie
van de keurmerkkoff ie . Bovendien geeft zij de consument
door dit keurmerk de zekerheid dat h i j de kleine koffieboer
in de Derde Wereld ook daadwerke l i jk steunt.
Voor meer informatie L. Rijpkema. tel. 05753-2439.

NAZOMERTOCHT UW
De enkele dagen dat we van een zomerse dag kunnen
spreken zijn schaars dit seizoen. Maar ziedaar, de UW
ging op reis met 48 personen op woensdag 15 september.
Tussen alle regenachtige (.lagen door kregen we het zonne-
tje te zien. De hele tocht mooi weer, een uitgelezen dag. De
ouderen genoten dan ook bij/onder van de tocht, die ging
over de veluwe met de nog mooie paarse kleuren van de hei.
het wisselend landschap van bossen en weilanden en het
rivierenlandschap van de IJssel langs Deventer.
Het tegelmuseum in Otterlo was de moeite waard, vele
soorten tegels, eerst bij één gebracht dooreen verzamelaar,
die dacht "wat jammer". Met de verbouwingen van boerde-
rijen dreigden vele prachtige tegels verloren te gaan. Zo
onstond er een verzameling die uitgroeide tot een museum.
Begonnen in een vakantiehuisje, wat allengs verbouwd
moest worden. We bewonderden tegels uit de hele werled
o.a. uit Egypte. Mesophotanië. Zuid Europa enz. Ook
Chinese invloeden, ze werden verspreid door de Islam en
de Kruisvaarders van het Heilige Land. Zowel vloer als
wandtegels. De motieven hadden een eigen karakter met
afbeeldingen uit het dagel i jks leven. Voorstellingen van
ridders, kinderspelen, bloemen en dieren. Later ook sche-
pen en bijbelse voorstellingen. De kleuren waren voorna-
mel i jk b lauwen wit . Inde l 8e eeuw kwam daar paars b i j en
geel.
De bloeiperiode in Nederland was de gouden eeuw. Ui t -
voer was er naar Spanje en Portugal, Duitsland en de
Skandinav ische landen. Door de concurrentie uit Engeland
en de veranderende eisen aan het interieur ging de produk-
t i e achterui t . Door de opkomst van de industrietegels en het
behangpapier in de 19e eeuw stortte de markt in. Nu zijn er
nog van de oude- en kunst ambach te l i jke bedrijven in ons
maar twee over n.l. in Mokkum en Utrecht.
Na een heerlijk diner tussen de middag in Ernst werd de
tocht vervolgd naar Teuge, alwaar men getuige kon zijn
van het s t i jgen en dalen van de vl iegtuigjes . Een rondrit
welke tot de mogel i jkheden behoorde en waarvoor zich
enkele dames melden, kon wegens de grote animo van een
eerdere groep en t i jdgebrek geen doorgang vinden.
Hierna werd huiswaar ts gekeerd. Met veel plezier werd
terug gekeken op een mooie, zonnige dag, waarna het weer
begon te regenen.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Woningtoewijzing
Zoals bekend, is. met het oog op een evenwich t ige en rechtvaar-
dige verdeling van woonruimte, een convenant gesloten lussen
het gemeentebestuur van Hengelo ( G l d ) en de woningbouw-
vereniging "Thuis Best", waarbij voorrang wordt gegeven aan
bepaalde categorieën woningzoekenden. De voorrang van de/e
categorieën is tot u i t d r u k k i n g gebracht in een pöntenstelsel
woningregistratie. In dit puntenstelsel is het mogel i jk extra
punten te verkr i jgen op basis van medische en/of sociale indica-
t ie . Afgesproken was. dat de medische indicatie u i t s l u i t end
gegeven /.ou worden dooreen door het college van burgemeester
en wethouders aan te u i j /en geneeskundige. t e r w i j l de sociale
indicatie ter beoordeling van genoemd college, op voorspraak
vaneen door hen in te s te l len indicatiecommissie. M v c i m e l heelt
het gemeentebestuur besloten beide indicaties aan TUI !|S Hl S I
over te la ten en slechts achteraf op grond van het Bes lu i t beheer
sociale huursector de woningtoewijzing in het algemeen te
toetsen. Dit houdt in. dat ver/oeken tot toekenning van ex t r a
punten i .v.m. medische en/ot sociale ind ica t i e rechtstreeks aan de
corporatie dienen te worden gericht. (K er de u i j /e w aarop e.e a.
/.al u orden u i t g e w e r k t /.uit u /o spoedig mogelijk nader won..-n
geïntoniieerd. Overigens /u i len de behandelingskosten voor
rekening van de a a n v r ( a ) g ( s t ) e r komen.
Asielzoekers
Op l september is de Tijdeli jke regeling aanwi j / ing woning-
/oekenden in werk ing getreden. Door de/e regel ing kan de
staatssecretaris van VROM een gemeente een aanwij / ing geven
voor het huisvesten van houders van een vergunning tot verblijf
( v tv ers). Voor vluchtelingen was dit al mogelijk op grond van de
Huisvestingswet. De Staatssecretaris /.al pas van de/e bevoegd-
heid gebruik maken als in een bepaalde gemeente de t a a k s t e l l i n g
voor de h u i s v e s t i n g van v luchte l ingen en v t v - e r s n ie t word t
gerealiseerd. De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. In
overleg tussen gemeente en corporatie / i jn onlangs twee w o n i n -
gen beschikbaar gesteld t . b .v . asielzoekers. Daarmede is de
vereis te 2 0/00 voor ROA-womngen op dit moment gehaald.
Voor doorstroming (v luch te l ingen en VTV-ers) en doordat een
groot deel cxJocgoslavcn een status heeft gekregen, terwijl ook
nog de asielaanvragen door justitie sne l l l e r worden afgehandeld.
zullen er daarnaast nog extra woningen beschikbaar moeten
worden gesteld. Hierover v inden nog de nodige onderhandel in-
gen plaats. Uiteraard heeft dit gevolgen voor on/e v v o n i n g -
/oekenden die mogelijk langer op toewijzing moeten wachten,
hen extra handicap betreft het fei t dat er l a n d e l i j k 75(H) sociale
huurwoningen ve rv roegd worden gebouwd, maar dit voorde/e
gemeente geen soelaas biedt, omdat er geen n i euwbouw van
sociale h u u r w o n i n g e n voor komende jaren is gepland

(ÏESLAA(JI) TOl WTRKKTOKRNOOI TI V BKKVKLI)
TTV Bekvekl bestaat 14 oktober 1993 25 jaar en ter
gelegenheid h i e r v a n werd /omlag 12 september een inter-
nationaal touwtrekloernooi gehouden. Onder prachtige
weersomstandigheden werden er /eer spannende wedst r i j -
den getrokken.
Het toernooi werd geopend door burgemeester Mr. A.W.J.
van Beeck ( 'alkoen en de voor / i t t e r v a n de j u b i l e u m
commissie ( i . Bre tvck l . In totaal streden KO teams voor de
hoogste plaatsen.
TTV Bekveld behaalde een /eer mooie 2e plaats in de 720
kg klasse en een 3e plaats in de 680 kg klasse. Het Z.vv itserse
team Nunegg l i e le behaalde 3 eerste plaatsen n l . : in de
jeugdklasse, in de 560 kg klasse en de 600 kg klasse en /e
werden 4e in de 6X0 kg klasse.
Het andere Zwitserse team Sins werd eerste in de 640 kg
klasse. De Engelse ploeg l'lessey Display behaalde een 2e
plaats in de 560 kg klasse. De Duitse ploeg Goldscheuer
werd in de kwartfinale uitgeschakeld.
Uitslagen: Jeugd: I . Nunegg l ie le ; 2. Jeugdselectie: 3.
Wubbenhof.
560 kg klasse: l . Nunegg l i e l i ; 2. Plessey Display: 3. Heure
600 kg klasse: 1 . Nunegg l i e l i ; 2. Okia; 3. Eibergen.
640 kg klasse: I . Sins; 2. Bisons; 3. Eibergen
680 kg klasse: l . Koapmanboys; 2. Bisons: 3. Bekveld .
720 kg klasse: 1 . Koapmanboys; 2. Bekvekl: V De Bel le ,
dames: 1. Teems; 2. Herwijnen; 3. Sleurgneten ( B e l g i ë ) .
6-tallen: 1. De Belle; 2. De Olde 720; 3. Touwtje.
In de Olde 720 stonden 6 mensen die jaren geleden vele
overwinningen haalden in de 720 kg klasse.
Op 14 oktober zal er tgv het 25-jarig bestaan een receptie
avond zijn in zaal Wolbrink.

DAMNIEUWS 9 september 1993
B. Harkink heeft dit jaar een sterke seizoensopening. Ver-
sloeg hij in de Ie partij G. H a l l m a n , in de 2e p a r t i j haalde
hij een slag/et uit tegen H. Vos. Alleen door tijdsgebrek en
spanning werd het temise en bleef H. Vos een nederlaag
bespaard. J. Luiten werd dit niet bespaard. G. Botterman
haalde flink uit en kwam met een fraaie slag in een keei 4
schijven voor en J. Luiten gaf op.
Onderlinge uitslagen: ( i roe p A: G. Kreunen-H. Groenveld
1-1; H. Luimes-H. Hulshof 2-0; H. Zonnenberg-J. Vos
0-2: H. Dijkman-J. Heuvelink 0-2.
Groep B: A. Hoebmk-G. Halfman l - l ; B. Hark ink-H. Vos
1-1 ; L. Koldenhot-J. Heijink 0-2: (i. Botterman-J. Luiten
2-0.
Groep C: A. Versteege-G. Wentink 2-0; B. Goormun-J.
Wentink 2-0: Y. Schotanus-E. Brummelman 0-2; H.
Megens-J. Schabbink 0-2.
Standen: Groep A: 1. J. Vos 3-5: 2. H. Luimes 2-4;
3. G. Kreunen 3-4.
Groep B: J. Heij ink 3-5; 2. A. Hoebink 2-3.
B. Harkink 2-3.
Groep C: 1. B. Goorman 3-5; E. Brummelman 3-4;
3. J. Schabbink 3-3. J. Wentink 3-3.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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


