
62e jaargang no. 43 dinsdag 26 oktober 1993 UITGAVE:
DRUKKKRIJ WOLTKKS
Rcgelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Jld
Telefoon 05753-1455, b.«.R. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijn! dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Verse Runder
Kippenpoten Verse worst

d Q5 $ Q5~iVV 500 gram Vivw1 kg

Varkensrollade Malse Biefstuk

695500gram ViVV 250 gram
met de hand geknoopt

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE
500 gram ^.99(max. 2 kg per klant)

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT*

De laatste week van onze spaaraktie gaat
in vooreenoratisDlNERBON. HeeflUvoor
ƒ 300,- aan kassabonnen gespaard, dan
kunt U ze t/m 6 november inleveren.

Groente en fruit reklame:
gekookte BIETEN 1 zak voor 0.98

2e zak GRATIS
JONAGOLD extra kwaliteit 4 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
E Ike dag vers uit eigen keuken.
BROCCOLIMIX 500 gram 4.98
WITLOF SALADE 500 gram 4.98
overheerlijke
STAMPPOT ZUURKOOL kilo 9.98

Kaasreclame vers van het mes
JONGE KAAS kilo 8.98
POLDERKAAS l kilo 7.49
Holl. ANANAS of GEMBERKAAS

100 gram 1.98
Let op onze DAG REKLAME

in de zaak.
TOT ZIENS.

Te koop open haard hout,
evt. bezorgen.

Tel. 08344-1595.

Gratis af te halen moote jonge
poesjes. Limbeck, Keijen-
borusewct: 2

C
>, Ve l swi jk . tel .

08344-1546.

Te koop ± 40 m2 lamett
laminaatparket wit gebeitst
eiken. 4 pits gascomfort. Tel.
05753-3279.

Wie wil er samen niet m i j om
de beurt van Hengelo naar
Doet inchem rijden? Werk-
tijden van 07.30 tot 16.00 uur
evt . in overleg, omg. Ter-
borgseweg. Tel. 05753-3633.

(Jrote Hobby en
Creatiefbeurs in /aal

Herfkens te Kaak.
Zaterdag 27 november
van 17.00 tot 21.00 uur.

Zondag 28 november van
11.00 tot 16.00 uur.

Info: tel. 05754-1980,
Hettv klisters.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (Jld .
Tel. 05753-1424

NU WEGLEGGEN, STRAKS GENIETEN.

Een unieke fles wijn cadeau bij een helder spaaraanbod.
De NMS Spaaractie loopt van 15 tot en met 30 oktober 1993.

De NMS Spaarbank heeft voor nieuwe eerste spaarbedrag van minimaal ƒ250,- De NMS Spaarbank is een onderdeel van

spaarders tijdens de spaaractie een

bijzonder aantrekkelijk aanbod. Naast

uiteraard een degelijk persoonlijk advies

en een goede rente ontvangt u een

uniek welkomstgeschenk. Indien u een

inlegt, krijgt u een bijzondere fles wijn

met een opvallend zwevend etiket.

De fles is in een beperkte, genummerde

oplage speciaal vervaardigd voor nieuwe

klanten van de NMS Spaarbank*

de ING Bank.

SPAARBANK
De NMS, de b a n k die u ken t .

Kom langs bij

Gerrits Lammers Groep b.v.
Spalstraat 31, Hengelo Gld.
tel. 05753-3000

vvi|n ontvangt u alleen in de actieperiode en, zolang de voorraad s t r e k t 'Dit aanbod geldt niet voor personen onder de 18 jaar

NIEUWSBRIEF UIT DE
NOTARIËLE PRAKTIJK (1993/2).

Samenwonen en kinderen.

De rechtspositie van kinderen van gehuwde

ouders is goed in de wet vastgelegd. Samen-

wonenden die niet trouwen moeten in actie ko-

men om hun kind de/.elt'de rechtspositie te geven

als een kind van gehuwde ouders.

De familierelatie tussen moederen kind blijkt uit

het reit dat de moeder het kind heelt gekregen. De

familierechtelijke betrekkingen met de vader ont-

staan pas als de vader liet kind erkent. Erkennen kan

bij de Burgelijke Stand ot'via de notaris. In de wet

is vastgelegd dat voor erkenning door de vader

toestemming van de moeder vereist is.

De /eggensehap over de kinderen is bij gehuwde

ouders anders geregeld dan bij samenwonenden.

Tijdens het huwelijk hebben beide ouders ge/a-

menl i jk de ouderlijke macht. Bij samenwonenden

praat je over voogdij en toeziende voogdij. Sinds

kort kunnen ongehuwde ouders de kantonrechter

vragen hun ge/amenlijk de ouderlijke macht te

geven. De voogdij van de moeder vervalt dan.

Ken kind van gehuwde ouders kr i jg t altijd de ach-

ternaam van de vader. K ie/en voor de achternaam

van de moeder kan niet /olang het huwelijk bestaat.

Een kind van ongehuwde ouders krijgt de achter-

naam van de moeder. Pas als de vader het kind

erkent, krijgt het /ijn achternaam. Bij de Tweede

Kamer is een wet in behandeling waarbij het de

bedoeling is dat U de achternaam /elf kunt kie/en.

Ouders, gehuwd of ongehuwd, kunnen dan kie/en

voor de achternaam van de moeder of de vader.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.

Onze vernieuwde

VEZO
is nu ook op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open

onze openingstijden:
Maandag : 10.00 - 18.00 uur
Dinsdag : 9.00 - 18.00 uur
Woensdag : 9.00 - 18.00 uur
Donderdag : 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag : 8.30 - 20.30 uur
Zaterdag : 8.30 - 16.00 uur

Super Merk artikelen met
gratis Super Spaarzegels.

tot ziens bij:

VEZO
Zuivelweg 7

7255 XA Hengelo

NEEM MAAR VAN MIJ AAN, DAT T GEZELLIG IS!

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

m
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Deze week
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i H AM K A AS CROISSANTS van, 75 ,w 1.50 i
< o

ELFZADENBOLLEN wiioibruinvano.6ovoor O.50

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

KRENTEBOLLEN 5 halen 4 BETALEN
3lfldVM 30 NVA - U3XMV8 3WdVM 30 NVA

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

DE DIERENSHOP

Paardenwormmiddelen
vanaf

Kijk en vergelijk

Eqvalan

Spalstraat 12
Hengelo Gld

's maandags
gesloten

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

WIGWAM
PAKJESPARADE

BIJ DE DRIEVETOL



Erg verdrietig zijn wij over de geboorte van ons

levenloos dochterje

FLORAN

Een leven op deze aarde mocht er voor jou niet zijn,
toch zul je altijd bij ons zijn.

Ik mi v. Annemarie en
Jesse Bongaarts

I S oktober 1993
Beukenlaan 5
7223 KL Baak

De begrafenis heeft in aanwezigheid van de familie

plaatsgehad.

DeNajaarskermis wordt pas
echt feest, als je eerst bij
Bakkerij Hekkelman bent
geweest!!

Deze week:

Hengelse Wegge 7.00

Peerde Bol 5.25
Hengelse Peerdjes 1.00
Vrijdag en zaterdag

alle broodjes 6 halen,
5 betalen op-op

Wij wensen ufyne kermisdagen toe.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINC ÎOLENB^KKERS Te|. 05753-1200

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.

Dinsdag 2 november
organiseert het Rode Kruis weer haar
jaarlijkse

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld. in „Ons Huis"
Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en
21.00 uur

GEEF BLOED-
GEEF LEVEN!

Ford Escort 1.4, wit 1987 11.750,-

Honda 1.3 Civic lux, wit 1987 10.850,-

Mazda 323, automaat, grijs 1988 14.750,-

Mazda dsl., 323 combi, wit 1990 19.500,-

Nissan Sunny 1.4, grijs met. 1991 21.000,-

Opel Corsa TR, grijs met. 1988 11.500,-

OpelCorsa1.3N, wit 1989 12.750,-

Opel Astra 1.4C, miami blauw 1993 27.750,-

Opel Kadett 1.2, groen 1987 10.750,-

Opel 2.0 LPG Record, grijs met. 1986

Opel LPG Ascona 1.6, rood 1985

Seat spec. Marabella, zwart 1992 12.250,-

Suzuki Alto GLX, wit 1991 12.250,-

Toyota Starlet 1, antr. grijs 1988 11.900,-

Volvo 460 GLE K6, zwart met. 1990 20.000,-

VW Golf 1.6, grijs met. 1988 13.750,-

Verkoop en onderhoud van alle merken, nieuwe
en gebruikte auto's met BOVAG-garantie.

AUTOBEDRIJF

BERTUS EUGELINK
Texaco service station

(DAG EN NACHT TANKEN MET CREDITCARD)

Z.-E.weg 113 - 7223 DB Baak - Telefoon 05754-1448-1822

O1ER WOONMAAND

<je charme
goed onder-

streept. Met deze kamer
doet u een goede keuze.
Het tijdloze karakter
geeft u over jaren
gegarandeerd nog het-
zelfde slaapplezier als
vandaag!

Prachtige eiken slaapkamer
Maten. 160 x 200 cm., compleet met achterwand en

twee nachtkastjes.

Tijdens de Oktober Woonmaand
van 2.360,- nu voor 1.895,-

Linnenkast
3-deurs uitvoering met een facet-geslepen

spiegel paneel.

Tijdens de Oktober Woonmaand «j
van 1.870,- nu voor _L •

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

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:
31 okt. t/m 6 nov. - Brandwonden Stichting
7 t/m 13 nov. - Nationaal Jeugdfonds.

PUBLIKATIE WET AROB

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.

INZAMELEN HUISVUIL

OUD PAPIER
APART

Inzameling huisvuil dd. 27 oktober 1993.
I.v.m. de najaarskermis verzoeken wij de
aanwonenden van het lunapark en de
markt, om op woensdag 27 oktober 1993
de containers bij de kruisingen van de
Zuivelweg, Rozenstraat of lekink te plaat-
sen. Zodat ook deze containers geledigd
kunnen worden.

OUD PAPIER KALENDER

OUD PAPIER
KALENDER
NOVEMBER 1993
Op de volgende data kan
oud papier worden ge-
bracht op de volgende
plaatsen.
Dinsdag 2 en woensdag 3 november
Basisschool De Leer. Container parkeer-
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.
Woensdag 3 en donderdag 4 november
Basisschool Rozengaardsweide. Container
parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30
uur.
24 t/m 27 november
Basisschool Bekveld. Container aan
Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Zaterdag 27 november
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Contai-
ner op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.
Dinsdag 30 november en woensdag 1
december
Basisschool De Leer. Container perkeer-
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden
gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op
parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In win-
kel naar sleutel van container vragen.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 13 t/m 19 oktober 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

J.M.J. Hendriks-Toebes, het gedeeltelijk veranderen van een
Holterveldseweg 4, Hengelo Gld schuur tot garage

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 is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
Installatiebedrijf en Expert Arendsen, voor het van toepassing worden van het Besluit
detailhandel op een reeds opgericht installatiebedrijf, gelegen aan Raadhuisstraat 14
te Hengelo Gld.

Hengelo, 26 oktober 1993.

WET MILIEUBEHEER "|
Er is een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
de heer G.W. Lijftogt, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een melkrundveehouderij en varkensmesterij,
gelegen aan Banninkstraat 48 te Hengelo Gld.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften
om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 27 oktober 1993 tot en
met 26 november 1993.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 26 november 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 inge-
bracht. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de
ontwerp-beschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwe-
zigen.
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.

Hengelo, 26 oktober 1993.

BEKENDMAKING VERDELINGSBESLUIT
DORPSVERNIEUWING 1994

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat met ingang van 28 oktober 1993 gedurende 14 dagen tijdens de
kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage ligt een
ontwerp-raadsvoorstel inhoudende:
a. dat voor het jaar 1994 geen financiële middelen beschikbaar zijn voorde subsidiëring

van aktiviteiten in het kader van de dorpsvernieuwing;
b. intrekking van onderdelen van de subsidieverordening inzake woningverbetering en

verhuis- en herinrichtingspremies bij dorpsvernieuwingsaktiviteiten.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo
Gld een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis
van de ter inzage gelegde stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een mondelinge gedachtenwisseling plaatsvin-
den met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo 26 oktober 1993.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

COMMISSIEVERGADERING
COMMISSIE WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN
OPENBARE VERGADERING
De voorzitter van de Commissie Welzijn en Sociale Zaken maakt bekend dat de
eerstkomende openbare vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op
woensdag 3 november a.s., 's avonds om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.
Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
De agenda met eventuele bijlagen voor deze vergadering is vanaf 26 oktober a.s.
beschikbaar. U kunt deze agenda vanaf die datum verkrijgen of opvragen bij het
secretariaat van de commissie.
Ook eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst aldaar te

verkrijgen. Het secretariaat is gevestigd op de afd. Sociale Zaken en Welzijn: Buro Welzijn (tel. 05753-1541, toestel 54).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. spreekrecht. U wordt daarbij de
gelegenheid geboden om voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent uw overtuiging, standpunt en/
of visie op één der geagendeerde onderwerpen. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het
secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekendgemaakt.

COMMISSIE OUDERENBELEID HENGELO GLD.
OPENBARE VERGADERING
De voorzitter van de Commissie Ouderenbeleid van de gemeente Hengelo Gld maakt bekend dat de eerstkomende openbare
vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober a.s., 's avonds om 20.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.
Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
De agenda voor deze vergadering is vanaf 19 oktober beschikbaar. U kunt deze agenda verkrijgen of opvragen bij het secretariaat
van de commissie.
Ook eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst aldaar te verkrijgen. Het secretariaat is gevestigd op de
afd. Sociale Zaken en Welzijn: Buro Welzijn (tel. 05753-1541, toestel 54).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. spreekrecht. U wordt daarbij de
gelegenheid geboden om voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent uw overtuiging, standpunt en/
of visie op één der geagendeerde onderwerpen. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het
secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekendgemaakt.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. houdt op dinsdag 2 november 1993 een openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegenheid
gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken dient daarvan te voren kennis te geven aan
de voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen. De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 1993.
3. Voorstel tot herziening van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden en vaststelling van de Regeling registratie gegadigden voor

toewijzing van bouwterrein.
4. Voorstel tot wijziging van de straatnamenkaart plan Oosterwijkse Vloed (2e fase).
5. Voorbereiding gemeentelijke visie inzake recreatie en toerisme.
6. Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Hengelo Kom 1983.
7. Mededelingen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

SINT LAAT ZICH DE PEPERNOTEN
NIET VAN Z'N BORD ETEN WANT...



"Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste in vrede".

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, berichten wij u dat heden, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardencentrum "De
Bleijke", voorzien van het H. Oliesel, van ons is
heengegaan onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

ALEIDA PETRONELLA SLIEF
weduwe van Bernardus Antonius Hoebink

op de leeftijd van 86 jaar.

Hengelo Gld, A. A. Hoebink
W. B. A. Hoebink-Coohs

Toldijk, A. J. Hoebink
A. Hoebink-Jansen

Hengelo Gld, B. A. Hoebink
J. Hoebink-Niesink

Hengelo Gld, P. A. W. Stevens-Hoebink
J. Stevens

Wichmond, A. G. Hoebink-Coobs en Bertus

Hengelo Gld, J. M. J. Hoebink
P. Hoebink-Mijnen

Hengelo Gld, E. M. Lamers-Hoebink
J. S. J. Lamcrs

Hengelo Gld, A. G. M. Hoebink
E. Hoebink-Meijers

Silvolde, H. A. Hoebink
J. Th. H. van Boxtel

kleinkinderen en achterkleinkind

Hengelo Gld, 20 oktober 1993.

De begrafenis heeft maandag 25 oktober plaats
gehad op het R. K. Kerkhof te Hengelo Gld.
Correspondentie-adres: J. S. J. Lameis,

Lankhorsterstruat 16,
7255 LC Hengelo Gld.

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

Aan de leden
van de Hengelose Hengelsport Vereniging

Op zaterdag 6 november a.s. houdt de

H.H.V. haar jaarlijkse feestavond in zaal
Wolbrink, aanvang 19.30 uur.

Tevens uitreiking van de prijzen en een grote
verloting.

Introducé's zijn van harte welkom.

De feestcommissie

KIPPENPOTEN
500 gram 3.90

2.OO
SATÉ SNITSELS
per stuk

TONGEWORST
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.35

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 GROENE PLANTEN 10.00

3 KALANCHOË'S nu 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

MEDEDELING
Bij deze, delen wij mede, aan al onze clientèle,

die wij niet hebben kunnen bereiken, het / i j

schriftelijk en/of mondeling, dat w i j met in-

gang van 24 oktober 1993 de verkoop

van brandstof aan ons pompstation i.v.m.

steeds strengere milieu-eisen, na 70 jaar ver-

koop hebben moeten beëindigen.

Wij willen alle clientèle, die in de loop der

jaren en nu nog bij ons hebben getankt, /eer

hartelijk danken voor hun klandizie.

dit namens,

Fam. Jolij - Tankstation

Hummeloseweg 21, Hengelo Gld.

Het is nu PLANTTIJD voor
CONIFEREN dwerg - haag en solitair
HEIDEPLANTEN
GROENBLIJVENDE PLANTEN
Diverse soorten HEESTERS in pot
Hagen - Berberis - Beuken - Elzen - Ligustrum etc.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
HENGELO (Gld)

Rondweg 2a - tel. 05753-1424

HEIüINK viert deze maand
25 jaar Woninginrichting aan de
Ruurloseweg 2.

Door de aanleg van de Rondweg moest
Heijink de zaak verplaatsen, zo ook de
naam Md6 Spannevogel" (hetgeen
vlinder betekent).

Daarom houden wij

OPEN HUIS
zaterdag 30 oktober a.s.

van 8.30-16.00 uur

op

en zondag 31 oktober a.s.
van 11.00-17.00 uur

Tijdens deze 2 dagen geven wij

10% KORTING
op Meubelen - Gordijnen en Tapijten

Graag tot ziens in onze showroom met
2500 m2 Woonplezier.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

De Winterschilder j
is in aantocht.

Bel voor informatie:

Regelink's
Schildersbedrijf

Raadhuisstraat 40
Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

DE NIEUWSTE OOGST:
VRUCHTENBRODEN
BIJ UW ECHTE BAKKER.

Uw Echte Bakker bakt een assortiment typische nazomerbroden:
bereid met de nieuWste oogst zomer vruchten. De vruchtenbroden zijn
heerlijk zoet van smaak en iedere Echte Bakker bakt ze dagelijks in
verschillende soorten. Bijvoorbeeld met krenten, rozijnen, gehakte-
walnoten, gehakte hazelnoten of musli. Heerlijk bij het thuiskomen na
een lange herfstwandeling, bij het ontbijt of de lunch.

Echt je proeft 't! H. Addinkstraat 3 - Tel. 1337 - Steenderen

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

Ook voor het goede doel! m
WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur

Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en

Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's.
U stuurt dus altijd iets bijzonders.

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

DRUKKERIJ WOLTERS

intercnnl



HAAS- en RIBKARBONADE
500 gram 4.95

GEGRILDE HAM 100 gram 1.90
HAMWORST 100 gram 1-50

Mteer voorradig eiaenaemaakte
Rookworst Balkenbrii en Erwtensoep

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Speciale aanbieding

Deze week

Wollen en Acryl truien

effen - bont nu

Schröder Mode t^ de

UW NATUURMONUMENTEN
De middag van natuurmonumenten was rede l i jk be/ocht.
meer mensen hadden kunnen genieten van dit interessante
onderwerp. Na tuurmonumenten t immert aan de weg. Op
TV en in de nieuwsbladen is regelmatig iets te /ien of te
Ie/en. Dhr. Knupker uit Arnhem begon /'n in le id ing met te
/eggen, dat wanneer je Nederland w i l t laten /ien aan
be/oekers, f a m i l i e of buitenlanders, je het beste naar Texel
kunt gaan. Op Texel heb je alles wat Nederland te bieden
hee l t . Er is /andgrond. kleigrond. weilanden, akkers, bos.
heide, zee, duinen en eb en vloed. Hij vertoonde dan ook
verschillende dia's over dit gebied.
Het allereerste stuk na tuur , wat door natuurmonumenten is
aangekocht, is het Naardermeer. Het Naardermeer wou
men toendertijd vol storten met v u i l . Dit is ge lukk ig niet
doorgegaan. Het werd een natuurgebied en vooor het
publiek toegankelijk gemaakt. Vele natuuraankopen zijn
nadien gevolgd en het is nog steeds aktueel.
Natuurmonumenten bescherming is opgericht in 1905.
Dhr. Piet de Vogelaar, Vogelenpiet, /oals hij genoemd
werd was de grote man h ie rvan . Ook een bekende naam is
dhr. Tijssen. Hij hee f t les gegeven en vele boeken en
tijdschriften op / i j n naam staan.
In iedere provincie is nu een natuurlandschap, /oals het
(ieklers Landschap.7uid Hollands,/eelands. Drents Land-

schap en/.
Moet men hier de na tuur / i j n gang laten gaan? Neen. De
na tuur /ou helemaal dichtgroeien van hv. /aailingen van
bomen en/. Nederland /ou dan helemaal bos worden en
daardoor k r i j g je minder planten, minder vogels, minder
inseklen en/. De na tuur /ou dus verarmen. Verantwoord
onderhoud plegen is de op/et om /oveel moge l i jk va r i a t i e
te houden in planten, vogel, insekten en/.
Prachtige plaatjes van natuurdia 's waren er te /ien van
watergebieden, bos, vogels, trekvogels. De hoogspannings-
kabels /ijn een groot probleem bij trekvogels.
Dia's van bloemen, op Texel bv. groeien l miljoen orchideen
plus vele andere zeldzame planten. Tot slot volgden na de
pau/e nog dia's over de Achterhoek. Dhr. Knupker was een
/eer boeiend verteller.

BIBLIOTHEEK - KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 12 oktober ging de kinderboekenweek in de
bibliotheek van start met het optreden van de inmiddels
bekende clown "Maria" . Dit jaar voor het eerst samen
optredend met haar dochter. Meer dan 100 kinderen hebben
een uur lang geweldig genoten.
Aan de verhalenwedsti i j d . georganiseerd door de Provin-
ciale Bibliotheekcentrale en Omroep gelderland, hadtien
175 kinderen meegedaan. Kinderboekenschrijver Jan Ter-
louw had een spannend begin van een verhaal geschreven.
Kinderen mochten het /elf afmaken. De twee beste verha-
len mochten we in/enden naar een provinciale jury. In de
categorie S t/m l O jaar was dit Bart Wicherink en bij de l l -
12 jarigen kwam Wilco Lanters als w innaa r uit de bus.
Er kwamen /o ont/et tend veel leuke inzendingen binnen
dat ile bibliotheek besloot om de mooiste verhalen te
belonen met het kinderboekenweekgeschenk, beschikbaar
gesteld door boekhandel Wolters. Prijswinnaars waren:
Petra Arntz. Tineke Ciartsen. Mirthe Kreunen, Nienke
Pape. M a art j e Versteege en Karin Wull ink.

SLAAP I N E O R M A T I E DAGEN BIJ EUBBERS
WOONWINKEL
De slaapkamer en alles daaromheen staat op het moment
volop in de belangstel l ing. De on twikke l i ng op het gebied
van 'ge/.ond' slapen is nog nooit /o snel gegaan als op dit
moment, wakkere detai l is ten springen daar vunzelfspre-
kend op in.
Vorig jaaroktot/eropende Lubbers Woonwinkel in Hengelo
Gld haar n i euwe heddenspeciaalzaak op een oppervlakte
van 1000 m2 met een /eer kompleet assortiment slaapka-
mers, kastensystemen, waterbedden, matrassen en bed-
t e x t i e l . Na een jaar de balans opmakend mag rust ig gesteld
worden dat de/e speciaal/aak een schot in de roos geweest
is en een aanwinst voor de Achterhoek mag heten.
"Wij hebben gemerkt dat ons aanbod in vergelijking met
het aanbod op de markt /eer kompleet is. waaronder veel
gerenomeerde merken, /et daarnaast een goed advies, een
scherpe prijs en \()(Y/< service dan heb je een gouden
formule" a ldus dhr. Lubbers.
Vrijdag 2

l
) en /aterdag 30 oktober a.s. organiseert Lubbers

haar 'Slaap Informatie dagen', op de/e twee dagen wordt
aan iedereen vri jbl i jvend advies gegeven over al les wat met
ge/.ond slapen te maken heel t . Tevens is er een schitterende
slaapkamershow met de a l lernieuwste kol lekt iesen spette
rende aanbiedingen.

KLEDINGACT1E MENSEN IN NOOD
De onlangs gehouden kledingactie in Hengelo Gld en
Keijenborg t.b.v. de Stichting Mensen in Nood heeft een
geweldige opbrengst van 5.000 kg opgeleverd.
In tegenstelling tot vele andere gemeenten is bij ons de
opbrengst t.o.v. vorige jaren niet gedaald, maar zelfs iets
gestegen.
Iedereen die welke manier dan ook heeft bijgedragen aan
dit resultaat wordt heel har tel i jk bedankt voorde in/et .

DYSLEXIE IN HET BASISONDERWIJS
Dinsdag 2 november 1W 3 houdt mevr. drs. J. G. Hartskeerl.
orthopedagoog, verbonden aan het orthopedagogisch
adviesburo Oost Gelderland, buro voor diagnostiek en
behandeling van leer- en gedragsproblemen, te Zutphen
een Ie / ing over bovengenoemd onderwerp.
De plaats van handeling is het R.K. Isendoorn College aan
de Lage Weide l te Warnsveld en de aanvang is 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur kan men terecht voor informat iemater iaal
en vragen bij de stand v a n Balans (afd . Achterhoek) een
landel i jke verenig ing van ouders van kinderen met
ontwikkel ings- , gedrags- en leerstoornissen.
De entree bedraagt ƒ 2,50 voor leden en j' 3.50 voor niet-

leden.
Het belooft een interessante avond te worden, w a a r b i j ru im
voldoende gelegenheid is voor het s te l len van vragen

HULDKJINC; BIJ HENCiELO'S (JEMENGD KOOR
Op dinsdag 12 oktober j . I . h ie ld het Hengelo's Gemengd
Koor haar jaarl i jkse /angers-contact-avond. in de /aal van
hotel Langeler te Hengelo GUI. Als gastkoren waren aan-
w e z i g : het /.elhems Chris tel i jk Oratorium koor. o.l.v.
Willem van Pelt: de Algemene Zangvereniging Bel Canto
uit Westervoort, o.l.v. Rein Wenting: het Jongerenkoor
Back Corner uit Warnsveld o.l.v. Martin Glas.
Hoogtepunt van de/e avond was wel de huldiging van
mevrouw Wiebke Bruggink-vai i de Velde, die 50 jaar
trouw lid was van respectievelijk Lxcelsioren het Hengelo's
Gemengd Koor. E-^eii oorkonde, lovende woorden voor
trouw repetitiehe/.oek en de daarbij behorende /.ilveren
Bondsspeld, werden haar b i j dit jubi leum aangeboden dooi-
de Bondsconsul de heer F. Oldenhoff van de Kon ink l i j ke
Bond v a n /ang en Ora tu r ium verenig ingen in Nederland.
Door de voorzitter van het Hengelo's Gemengd Koor, dhr.
W. Geurt/en, werd /ij. namens alle leden in de bloemetjes
ge/et en werd de wens uitgesproken, dat mevr. Bruggink
nog lang deel /al mogen u i tmaken van het Hengelo's

Gemengd Koor.
Het was een sfeervolle avond, met /ang op hoog niveau,
w a a r b i j ook de sprankelende afwisse l ing van de koren als
zeer positief werd ervaren.

UNIEK OPTREDEN VAN LE I 'S KOOR UIT RIGA
Op vrijdag 5 november a.s. /al het koor "Sindi Putnu
Dar/s" een concert geven in de kerk van St. Jan de Doper
te Keijenborg.
Het koor bestaat uit 25 jonge mensen, met geselecteerde
stemmen en een mu/ ika le opleiding, die samen een onge-
loofl i jke stemmenbalans vormen.
Het koor is van wereldniveau, getuige de vele eerste prij/en
behaald op concoursen in Spanje, Duitsland, Finland en
Israël . Het bijzondere van dit koor is. dat /e niet alleen
prachtig /ingen maar daarbij ook een show geven in fraaie
cosiuums. waarbij symboliek centraal staat. Kortom een
strel ing voor oog en oor!
/.e brengen een religieus en folklorist isch programma, /.e
/ingen met hart en /iel over en voor hun jonge nat ie en
we ten de/e emotie op indrukwekkende manier op hun
publiek over te brengen.
( i e / i e n de slechte economische toestand in hun land, maakt
dit koor de/e bui tenlandse concertreis als ondersteuning
voor de kunst en cul tuur in Letland.
De aanvang van dit unieke concert is 20.00 uur en de kerk
is vanaf 19.30 uur open. Kaarten /ijn in de voorverkoop
verkr i jgbaa r a ƒ 5,00 hij boekhandel Wolters, het VVV
kantoor en bij Drogisterij Goossens te Keijenborg.

EHBO STEENDEREN JUBILEERT
De L HBO vereniging in Steenderen werd op 2K oktober 1953
opgericht en beslaat dus dit jaar 40 jaar.
Dit /al n ie t ongemerkt voorbij gaan. t u t de v e r e n i g i n g is een
feestcommissie samengesteld die samen met het bestuur voor
haar leden op 2S oktober a.s. een feestavond organiseert.
( )ok /al er voor oud-leden, oud bestuursleden, verenigingen
en verdere belangstellenden een receptie worden gehouden
op /aterdag 30 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in "het
Anker". J.F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.

MODELBOUW TENTOONSTELLING
georganiseerd door M.C.H. "De Hoogvliegers"
In het kader van het 15- jar ig bestaan van M.C.H. "De Hoog-
vliegers", wordt erop/.ondag 3 l oktober a.s. een tentoonstel l ing
georganiseerd. Hier /al worden getoond waar M.C.H, / ichde
laatste jaren mee be/ig h e e f t gehouden.
De/e tentoonstel l ing /al plaats v inden in de grote /aal van
part v centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld. De
tentoonstel l ing/al duren van 12.00 uur to t ongeveer 1 9 . ( M ) uur
en v alt samen met de najaarskermis en de vrijmarkt.
Naast a l ler le i v l iegtuigen / i jn er ook helikopters, auto's en
boten te be/ichtigen. Ook /al er de benodigde tekst en u i t l eg
worden gegeven bij de/e modellen. Verder kun t u met al uw
vragen terecht bij één van de leden, die dan volop aanwezig
zullen zijn.
Om alles nog beter te kunnen laten zien. /ui len er diverse
videopresentaties worden gehouden. Naast alle modellen die
aanwezig zijn. zul er ook op een computer een v lieg-simulator
te / ien z i jn .

WEGWERKZAAMHEDEN N315 TUSSEN
DOETINCHEM EN ZELHEM
Tussen 24 oktober l S.(X) uur en 30 oktober 10.00 uur verricht
de provincie werkzaamheden aan de N315 tussen Doetinchem
en Zelhem. Dit wegvak is in die periode, of zoveel langer of
korter dan nodig is. voor het verkeer afgesloten.
Omleid ing geschiedt v a n u i t Doetinchem via de Varsse-
veldseweg, Diepengoorsestraat en de Terborgseweg.

( )mle id ing vanui t /e lhem viade/evenweg, Hummmeloseweg
en Kruisbergseweg.

TONEELOPVOERINGEN HTV
De Hengelose Toneel Vereniging (H.T.V.) heeft, onder regie
van Jan Knoet, een blijspel van Theo Akkermans ingestu-

deerd.
Daarvoor is het s tuk door de leden zelf in het Achlerhoeks
dialekt vertaald, t e r w i j l de regisseur het stuk bewerkte en er
een ander eind aan schreef.
Mede hierdoor is ook de originele t i t e l vervangen door "De
Hoendervangers op parkie tenjacht" .
Het blijspel zal op zaterdag 13 en 27 november worden
opgevoerd in /aal Langeler te Hengelo Gld.

DE NIEUWE OOGST BIJ UW ECHTE BAKKER:
VRUCHTENBRODEN
De komende weken bruist het weer van de bakuktiviteiten in
de 600 Echte Bakkerswinkels in Nederland. Deze maand is
het tijd om de oogst van het najaar te verwerken. De Echte
Bakkers bakken een assortiment typische nazomerbroden:
vruchtenbroden, bereid met de n ieuws te oogst zomer-
vruchten. De vruchtenbroden zijn heerlijk /oet van smaak en
worden bereid met verschillende smakelijke vullingen. Zo
maken de Echte Bakkers volgens eigen recepturen talloze
combinaties met bijvoorbeeld krenten, rozijnen, gehakte
walnoten, gehakte hazelnoten of muesli. Ambachtelijkheid
en creat ivi te i t staan hoog in het vaandel bij de Echte Bakker.
Daarom zu l t u in iedere Echte Bakkerswinkel een ander
assortiment vruchtenbroden aantreffen. Elke Echte Bakker
heel t /.o zi jn eigen recepturen en vakmanschap in huis . die
hij op geheel eigen wijze verwerkt tot een s m a k e l i j k oven-

vers assortiment.

Oogstbrood
Als echte ambachtsman heeft de Echte Bakker een scherp
oog voor k w a l i t e i t van zijn produkten en gebruikt hij
ui ts lui tend na tuur l i jke ingrediënten, /o hebben de Echte
Bakkers een vruchten-oogstbrood in het assortiment, dat

alléén de/e maand in a l l e Echte Bakkerswinke l s te ve rkr i j -
gen is. Het oogstbrood is bereid met krenten, ro/ijnen.
gehakte noten en s t u k j e s appel en smaakt h e e r l i j k bi j het
thuiskomen na een herfs twandelmg. hij het on tb i j t of de
lunch. Dit geldt natuurli jk ook voor de andere vruchten-

broden en dat proefje.
Keurmerk
De Echte Bakkers maken er graag iets meer van. Dat brengt
de liefde voor het vak met zich mee. Er zijn zo'n 350 Echte
Bakkers in Nederland met ruim 600 verkooppunten, die na
een strenge selectie zijn toegelaten tot het Echte Bakkers-
gilde. Sinds kort zi jn de lichte Bakkers mins tens eenmaal
in de maand op TV in de 5 uur show op RTL4. /o zal er
steeds actuele achtergrondinformatie gegeven worden aan
de diverse produkten die belangrijk zijn voorde tijd van het
jaar. /o zal stil worden gestaan bij specifieke sinterklaas

en kerstprodukten. Maar ook het "gewone" brood zal zeker
na de feestdagen de nodige aandacht krijgen. De Echte
Bakkers zijn te herkennen aan het gele embleem van het
Gilde en aan de u i t s t r a l i ng van de winkels, die zoveel
mogel i jk op elkaar zijn a fges temd. Het embleem is een
kwaliteitskeurmerk. Het geef t de garantie dat een Echte
Bakker dagelijks alles zelf bakt in eigen bakkerij. De
kwaliteit van het assortiment houdt hij nauwlettend in de
gaten en hij brengt dagelijks vers brood en banket in zi jn

winkel. En dat proefje!

DAMNIEUWS week 41
Voor de 4e klas Oost Gelderland moest het 3e en 4e team
tegen elkaar spelen. Wat een prestige wedstr i jd moest
worden voor het 4e. werd een ware veldslag voor hen. G.
Botterman nam als Ie de wins t voor zijn rekening tegen J.
Schabbink, terwijl L. Koldenhof E. Berendsen versloeg. E.
Brummelman probeerde tegenpunten te halen, maar door-
dat h i j een s c h i j t voor stond, trok H. Dijkman de trukendoos
open en trok de partij naar zich toe. zodat hij won. H.
Zonnenberg als laatste had een moeili jke part i j tegen B.
Goorman maar won uiteindelijk toch. zodat het 8-0 werd
voor het 3e. Hierdoor heeft het 3e een 100'/ score (3-6) in
de 4e klas.
Onderlinge competitie:
Groep A: H. Luimes-J. Heuvelink 2-0; G. Kreunen-N.
Roelofsen 1-1; H. Gioenev eld-H. Hulshof 1 - 1 .
(lroep B: H. Vos-G. Hallman 2-0; J. Heijink-J. Luiten 2-0;
A. Hoebink-B. Harkink 2-0.
Groep C: G. Wentink-J. Wentink 1-1; T. v.d. Hul-Y.
Schotanus 0-2.
Standen:
Groep A: LH. Luimes 5-8; 2. J. Vos 4-7; 3. N. Roelofsen

5-7.
Groep B: L J. H e i j m k 6-10. H. Vos 6-10: 3. A. Hoebink
6-9.

Groep C: 1. E. Brummelman 5-K; 2. B. Goorman 4-7; 3. Y.
Schotanus 5-7, E. Berendsen 5-7.

FOTOGRAAF HANS TEMMINK GENOMINEERD

In aanwezigheiil van een internat ionaal publiek werd op 10
oktober 1993 in het Hilton-hotel te Antwerpen de eerste
tentoonste l l ing geopend, waarvoor portretfotografen uit
België, Duitsland en Nederland verzocht weiden hun beste
werk in te zenden.
Als thema was opgegeven: "Mens en cu l tuur" .
Elke deelnemer heeft l foto. formaat 40 x 50 cm. voorge-
legd aan een internationale jury. De/e ju ry koos uit het
binnengekomen beeldmateriaal de beste opnamen u i t .
Ingelijst in un i forme passepartouts en kaders, door een
Belgische firma ter beschikking gesteld, /u i l en de/e foto 's
na de vernissage in België, als reizende tentoonstelling
getoond worden in een aantal Europese grootsteden.
Tot de genomineerde fotografen behoorde ook fotograaf
Hans Temmink uit Hengelo Gld, die zelfs in aanmerking
kwam voor de zi lveren award.

W E R E L D W I N K E L VERKOOPT CACAO MET
KEURMERK
De wereldwinkel verkoopt produkten die uit de Derde
Wereld afkomstig zijn. Bekend is de k o f f i e met het Max
Havelaar keurmerk. Minder bekend zijn de cacao-produk-
ten zoals chocolade repen, chocolade letters, chocolaatjes
en pakken cacao. Op het ogenblik staan z i j juist sterk in de
belangstelling, omdat deze produkten onlangs het Max
Havelaar keurmerk ontvangen hebben.
Voor ons is chocolade een lekkernij. Voorde kleine boeren
in de Derde Wereld is de teel t en de verkoop van de twee
hoofdbestanddelen (cacao en suiker) van levensbelang.
Door overproduktie en speculatie is de prijs van deze
grondstoffen op de wereldmarkt ingestort. Voor de kleine
boer in de Derde Wereld is dit een ramp.
Het keurmerk Max Havelaar garandeert nu dat de cacao en
de suiker, waarmee de chocolade gemaakt is, rechtstreeks
en tegen een eerlijke prijs in de Derde Wereld gekocht zijn.
De cacao is onder andere afkomstig van de El Ceibo-
coöperatie en de ruwe rietsuiker komt uit de Filipijnen.
Afgelopen seizoen stond de wereldwinkel op de vrijdag-
markt in Hengelo Gld. Nu het winter wordt, heeft zij een
nieuw onderkomen gevonden. Met ingang van vrijdag 5
november staat de wereldwinkel elke vrijdag in de winkel
van Albert Heijn aan de Raadhuisstraat .

SPREKEN IN DE ROEMEENSE TAAL
Vanwege het vele hulphe/oek, dat met name aan Oost
Europa gebracht wordt, komt de wens om in de taal van het
gastland te kunnen communiceren, sterk naar voren.
Informatie naar mogelijkheden op gerichte wijze de taal te
leren, bracht de volgende mogelijkheid, namenlijk een
cursus Roemeens ter plaatse in Hengelo Gld te verzorgen
dooreen instituut (bij een minimale deelname van 8 perso-
nen).
Informatie hierover bij A. Lubbers. tel. 05753-1253.

I I V BEKVELD VIERT 25-JARKi JUBILEUM
Met een zeer druk bezochte receptie herdacht de TTV
Bekveld uit Hengelo Gld op donderdagavond 14 oktober in

zaal Wolbrink, haar 25-jarig bestaan.
Dhr. G. Bretveld, voorzitter van de feestcommissie opende
de avond en heette een ieder harteli jk welkom, in het
bijzonder wethouder van Petersen en gemeentesecretaris
van Gijssel. afgevaardigden van de NTB en oud-leden.
Hierna gaf hij het woord aan voorz i t te r P. Berenpas, die de
geschiedenis van TTV Bekveld de afgelopen 25 jaar voor
het voetl icht haalde en het waarom van het oprichten van
een touwlrekvereniging vertelde. Aan de wieg van TTV
Bekveld stonden A. Goossens, R. Ruesink. A. Steenbl iken

P. Berenpas.
Alle hoogtepunten van de vereniging passeerden de revue,
w a a r b i j een vertegenwoordiger van de NTB. die bij de
oprichtingsvergadering aanwezig was. de levensvatbaar
heid van de c lub niet direct /ag z i t t e n , maar hij heeft zich
danig vergist, aldus P. Berenpas, want TTV Bekveld be-
staat al 25 jaar en is kerngezond. Niet alleen deelneming
aan tournooien enz staan op het programma, ook het
organiseren van touwtrekweds t r i jden om het kampioen
schap van Hengelo. Sterkste man van Hengelo, meehelpen
in de organisatie v a n de wegraces van Hamove en helaas
dat het nu voorbij is. de touwtrekwedstr i jden voor de

schooljeugd. Hij besloot met te zeggen.dat als a l le leden en
supporters er de schouders onder zetten, de vereniging een

verdere bloei mag beleven.
Wethouder N. van Petersen ging b i j zijn toespraak met een
leuke ve rge l i j k ing tussen roeien en touwt rekken in op het
feit dat roeien een Olympische sport is en touwtrekken niet.
Aan de aanwezige afgevaardigden van de NTB gaf hij het
adv ie s mee. om aan dit gegeven veel t i jd en energie te

besteden. De veren ig ing kreeg een f l i n k e p l u i m op de hoed
gestoken, voor al les wat / i j voor de gemeenschap heelt
gedaan en doet en wens t e hen nog vele jaren toe.
Namens de NTB voerde dhr. J. Poorterman het woord en hij
fe l ic i teerde de vereniging met het 25-jarig bestaan. Ook de
inbreng van ploegen en spelers voor de verschillende
selectieteams van de NTB noemde h i j . Als dank bracht hij
een mooi wandbord mee. Dhr. Barink voerde namens het
gewest Oost het woord. B. Bouwman verraste het bestuur
namens de leden met een f r a a i hou t sn i jwerk .
Dat TTV Bekveld trouwe leden h e e f t bleek wel toen F.
Hilder ink het woord kreeg en R. Rues ink , B. Hanskamp.D.
Ellenkamp, G. te Slaa. G. B r e t v e l d en P. Berenpas naar
voren riep. Het is /eer be langr i jk dat de vereniging z u l k e
trouwe leden hee f t , zij z i j n immers de drijvende krachten.
Als dank hiervoor overhandigde hij hen een mooi kado.
Eerst bedankte P. Berenpas de verschillende sprekers en
hierna kreeg G. B r e t v e l d weer het woord en vroeg hij P.
Berenpas en zijn vrouw Dmie bij zich. "Peter, jij bent een
van de oprichters, al die t i j d in het bestuur, waarvan 24 jaar
als voorzitter, j i j hebt en doet ontzet tend veel voor de
vereniging. Bovendien staat de accommodatie van de club
op jouw bedrijf, waa r we a l t i jd terecht kunnen. Als dank
voor al jouw bemoeienissen wil len wij jouw en je fami l ie
een schotel-antenne aanbieden namens de hele vereniging,
want we weten hoe graag dit in de f a m i l i e gewenst werd",

aldus G. Bretveld.
Een voorliet eerst even spraak loze P. Berenpas spraak zijn
grote dank u i t . ook namens de f a m i l i e , waar het kado met
gejuich werd ontvangen. Hiermee k w a m een einde aan
deze bi jeenkomst , waar ook het uitgegeven jubileumboek

te koop was.

UITZENDING IDEALE KERK TIJD
Dinsdagavond 26 oktober is er via de lokale omroep van
/elhem e.o.. Radio Ideaal, weereen u i t zend ing te be lu is te-
ren van de i n t e r k e r k e l i j k e commissie Kerk en Radio te
Zelhem en wel van 18.00 tot 20.00 uur.
In dit programma is er naast veel /ang en muziek een
opname te horen van een gesprek dat dhr. en mevr. Boeijink
in Indonesië hadden met het uit Zelhem vertrokken predi-
kanten-echtpaar Maria en Laurens Politton-Assa.
De regionale opname is v a n het koor Deo Dicatus uit
Westendorp.
De Ideale Kerktijd is elke laatste dinsdag van de maand van
18.00 tot 20.00 uur te beluisteren via de f requent ies van
Radio Ideaal op FM 105, l of opde kabel, vanuit Doetinchem,
op I -M 104,8.

RODE K R U I S BLOEDAENAME-AVOND
Het Rode Kruis in Hengelo Gld organiseert op dinsdag 2
november een donor bloedafname-avond en alle gezonde
inwoners van 18 t/m 70 jaar worden uitgenodigd om zich
hiervoor op te geven.
Immers, u hebt 5 a 6 l i te r gezond bloeden als u daarvan een
hulve l i ter a f s taa t merkt u daar zelf mets van. terwijl
daarmee een zieke of gewonde kan worden gered.
U weet misschien niet dat erdageli j ks duizenden t r ans fus i e s
worden gegeven met bloed en uit bloed bereide produkten.
zowel ter behandeling als ter voorkoming van z iekten, bij
operaties etc.
Helpt u dus het RODE KRUIS HELPEN en kom op 2
november naar "Ons Huis".
Uw bloed is broodnodig!!!

In een honderdste
seconde verandert

veëi leven

L A N D E L I J K E C O L L E C T E

VAN 31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER

D e stichting organiseert campagnes om brand-
wonden te voorkomen, verbetert de behandeling

van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk
onderzoek en beheert de Nationale Huidbank.

Nadere informatie: 02510-29311/ 02510 21266.
Postbankrekening 20.21.22
of bankrekening 70.70.70.643
t.n.v. collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting Beverwijk.

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G



BRUIDSINFO
ZONDAG 31 OKTOBER 1993 BIJ CAFÉ-REST.-ZAAL "DE ENGEL"
IN STEENDEREN VAN 11.00-1700 UUR. VRIJ ENTREE

BRUIDSHUIS BEUER BESSELINK.
BELTRUM ENSCHEDE

FOTO HANS TEMMINK.
HENGELO GLD.

ECHTE BAKKER HANS SLUUTER.
STEENDEREN

TROUWKOETSEN
STALHOUDERIJ KARJOL,
BAAK

BLOEMSIERKUNST
KLOMPENHOUWER
HARMSEN, STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS,
VORDEN

TAXIBEDRIJF RADSTAKE.
VOORST

DAMES EN HEREN
KAPSALON HEINTJES,
TOLDUK

HAARBOEDEK REINTJES
TOLDUK

RABO BANK,
STEENDEREN

JUWELIER
SLOTBOOM. ZUTPHEN

CAFÉ REST.-ZAAL
"DE ENGEL".
STEENDEREN

CAFE-REST.-ZAAl "DE ENGEL", DR, A, ARIÈNSSTR. 1, STEENDEREN, 05755-1203

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

C€èfeiM?eebd
drukwerk

Kampstraat 13, 7255 X.C Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

i»
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E
Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

REGEN
HOUDT GEEN DROGER TEGEN

AEG
AEG
DROGER
LAVATHERM 330
• capaciteit 5 kg
» elektronische vochtmeting
* luchtafvoer-

droger

1299.-* S-toets voor
tere weefsels

FrigidaireFR514R
Eenvoudig te bedienen
droger met een inhoud
van 5 Kg. wasgoed en
een links- en rechtsom
draaiende trommel. Uit-
gerust met een tijdklok
tot 120 minuten.

Aktie-
prijs:

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

GRIEPVACCINATIE SEIZOEN 1993-1994
HUISARTSENGROEP HENGELO/KEIJENBORG

Voor vaccinatie tegen influenza (griep) komen in aanmerking:
Patiënten met LONGZIEKTEN astma, chronische bronchitis,

longemfyseem
HARTGEBREKEN na hartinfarct of hartoperatie,

ritmestoornissen, klepafwijkingen
SUIKERZIEKTE behandeld met insuline, tabletten of

dieet
NIERZIEKTEN
VERMINDERDE AFWEER door chemotherapie of

bestraling

Als u tot een der bovenstaande groepen behoort, kunt U de griepspuit
bij Uw huisarts halen op de volgende data:

J. KONING - dinsdag 2 november of donderdag 4 november van
14.00 tot 17.00 uur.

B.A.M. EIJKELKAMP - dinsdag 2 november van 19.00 tot 20.00 uur.
N.J.C. EYCK - dinsdag 16 november van 16.30 tot 17.30 uur.

Indien U verhinderd bent of niet kunt komen, gelieve U telefonisch
contact op te nemen met Uw huisarts.
De griepspuit is op indicatie voor ziekenfondsverzekerden kosteloos,
voor particulair verzekerden op rekening.
N.B. in tegenstelling tot vorig jaar ontvangt U dit jaar geen persoon-
lijke oproep.

*v^^1«£=
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Een traditioneel gebouwde vrijstaande woning.
Vrijwel overal inpasbaar en veel variatiemogelijkheden.
Voorzien van ruime entree, grote woonkamer met
aangrenzend een open keuken en ruime bijkeuken.
Op de etage 3 slaapkamers, badkamer en een hobbykamer.
Vraag die brochure aan over deze vrijstaande woning of
maak een afspraak. Ook hebben wij nog diverse andere
brochures van zowel vrijstaande als dubbele woningen.
Uiteraard zijn wij er ook voor:
agrarische bouw, bedrijfspanden, verbouwingen e.d.

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSÏÊNENK
Molenenk 5, 7255 AX Hengelo (Gld.). Tel. 05754-1886, fax 05754-1787^

Zaterdag 6 november a.s.

Uitvoering
Soli Deo Gloria

Bekveld

in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Na een mooi Zang-programma opvoering van
het blijspel "Eigen schuld is goud waard" van
Piet de Vries, door de eigen toneelgroep.

Aanvang 19.30 uur Entree ƒ 4,-
Donateurs vrije toegang

garagedeuren

gg^-BL.̂ —^JJgl

gratis offerte s
korte levertijden
vakkundige montage
betaalbare prijzen
kwaliteitsgarantie

Staat u nog in de regen en kou te proberen uw garagedeur zo snel
mogelijk te openen? Elektrisch bediende garageroldeuren even-
tueel in laagplafondsysteem, binnen of buiten gemonteerd, met
sleutel- of afstandbediening. Wat kan autorijden toch mooi zijn.
Informeer bij uw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210-fax 05753-1000

l/etenïjïnj van

Ataiktkooplleden

Hengelo (Gld)

AKTIE GEVULDE
BOODSCHAPPENMAND

Op de vrijdagen 29 oktober, 5 en 12 november houden
de kooplieden van de Hengelose vrijdagmiddagmarkt
een grote aktie.
Bij aankoop van ƒ 5,-- ontvangt iedere klant een lot.
Dit lot moet dan ingevuld worden met naam, adres en
tel.no. en gedeponeerd worden in enkele bussen op de
markt.
Telkens zal om plm. 16.45 uur de trekking plaatsvin-
den, door de dienstdoende van politie, op de ge-
noemde vrijdagen waarbij telkens 4 gevulde
boodschappenmanden als prijs worden getrokken.

De loten worden verstrekt door:

vishandel Hoekstra
sokken Luuk
groente en fruit Klaas Groenveld
poelier Henny Hoffman
kleding Karin v.d. Brink
Spakenburgse bakker
bloemen en planten Groot Roessink
wenskaarten Ben Agterbos
ondergoed Hans en Annet
kaasman Teun Bleumink

Kapsalon
Memelink

' Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

SINTERKLAAS GELOOFT
IN DE DRIEVETOL!



Voor KADO'S naar .DE SPANNEVOGEL'
THUISADVIES

KOST NIETS
MAAR LEVERT WEL VEEL OP

SPAART GELD
MEER DAN U DENKT

DUURT KORT
MEESTAL MAAR 'N HALF UUR

Goede raad is duur. Behalve bij uw energie-
bedrijven, want daar krijgt u als inwoner van de
gemeente Hengelo gratis energieadvies. Aan
huis nog wel! 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 uitkomt, komt de adviseur dan
bij u thuis met een draagbare computer. En hij bere-

kent in korte tijd hoeveel energie u kunt besparen en wat
"dat oplevert! Kortom, een advies dat niets kost, maar waar u be-

hoorlijk 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
SPAAR ENERGIE! VOOR 'N BETER MILIEU.

RESTAURANT

Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Najaarskermis 1993
Woensdag 27 oktober

G EOPE
Vrijdag 29 oktober

TO C U S
Zaterdag 30 oktober

Zondag 31 oktober

HANSKA DUO

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen
APK-keuringsbedrijf
verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

Opel Astra 1,4i
Mazda 323 1.3LX.HB
Audi 80 1,8S
VW Golf 1,6 Manhattan
Mazda 626 1,8GLX
Mazda 323 1,7 Diesel sedan
Ford Fiesta 1,1 i
Ford Fiesta 1,1 L
Ford Fiesta 1,1 L
Nissan Sunny 1,3 sedan
Nissan Sunny 1,3 sedan
Fiat Panda Fire
Ford Transit bus 100L-diesel
Ford Transit bus benzine
VW Golf 1,3 5 drs
Opel Ascona 1,3
Audi 80 1,9E

1993

1991

1990

1990

1990

1990

1990

1986

1983

1987

1985

1988

1989

1983

1986

1984

1987

ƒ 26.500,-

ƒ19.750,-

ƒ 22.500,-

ƒ18.500,-

ƒ17.500,-

ƒ14.750,-

ƒ14.750,-

ƒ 7.750,-

ƒ 3.500,-

ƒ10.500,-

ƒ 5.750,-

ƒ 7.750,-

ƒ19.500,-

ƒ 3.500,-

ƒ 9.250,-

ƒ 5.000,-

ƒ14.500,-

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spuistraat 13, Hengelo (ïld.

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags 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

61

GLAS-VERF-BEHANG

Te koop zuivere bijen-
honing, kool/aad en linde-
bloesem, ƒ 4,50 per potje;
heidehoning ƒ 6,50 per potje,
100'r k w a l i t e i t .

J. El lenkamp. Wichmond-

seweg 20. Hengelo Gld. tel.

05753-1610.

Kerk- en andere diensten
ZOM)A<; 31 OKTOBER 1993

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

Goede Herder Kapel
10.1.S uur ds. A. B. Elbert

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

R.K. Kerk Hengelo (ild
/.aierdag 30 oktober 19.00 uur Eueharistieviering met zang van

het gemengd koor

Zondag 31 oktober 10.00 uur Eueharistieviering

Dinsdag 2 november 19.00 uur Aller/ielen Woorddienst m.m.v.

het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00uurWeekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Hui /e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagel i jks Ro/.enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.(K) uur tot

maandagmorgen 08.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en /ondagmorgen is er om l 1.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

26 OKTOBER
Dr. Eijkelkamp. tel. 2262

29 OKTOBER - l NOVEMBER
Dr. Koning, tel. 1266

2 NOVEMBER
Dr. Eijkelkamp, tel . 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiweg 2, Keijenborg. tel.

2262.
Dinsdag: zie boven.

Woensdag: dr. Eyek, Kastanjelaan 7. Hengelo Gld. tel . 1277.

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo (;id, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur . /a., 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 (ïld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur ge/elsehapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.(K)

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens atspraak.

Kf/frbijbel
Een schitterend kijk-, lees- en voorleesboek met 28 bijbelverhalen
en ruim 350 sprekende kleuren tekeningen van Kees de Kort. Een
waardevol boek dat meegroeit met kinderen van twee tot negen
jaar. Gebonden, 352 pag.,

De Bijbel toegankelijker gemaakt voor jonge
kinderen. Een goed idee van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Een weet voor predikan-
ten, pastoors en anderen evangeliepredikers.

Voorts ook in voorraad mini-bijbelboekjes en
kindergebedenboekjes.

Oecumenisch goed bekeken

WAAR ANDERS, DAN BIJ DE BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

Hengelo Gld

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ïld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(M) tot !2.(X) uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk ()ost-(ïelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (plaats het

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 04.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-Ussel - te l . 05750-

I6463.

Regionale Stichting voor Thuis/org en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaardenver/.orging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, V orden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie. Vorden. te l . 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Steenderen:

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

(ie/ins-/bejaardenver/.orging en maatschappelijk werk Zelhem:

Stat ionsplein 12. /c l hom. te l . 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 ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

problemen, bel (dage l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j dag ) 08343-1214.

Vr i jwi l l ige 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. B akermark sed ij k 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.

LLETJE PEPERNOTEN AKKIE
BIJ DE DRIEVETOL
Lees onze Wigwam sinterklaasfolder


