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Regelinkstraaf 16

Postbus 63, 7255 7A\ Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, ».«.«. 2771

Telefax «5753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Vels\vijk (/elhem), Steenderen,

Kaak. Bronkhorst, Olhurgen, K ha.

l ( i l d i j k, Wiehmond-Vierakker

en omstreken

Mager Hachee-

vlees + kruiden

Champignon of

Kerriegehakt

500 gram
7
f i 500 gram

A
Ti

Mager Mager

Zuurkoolspek Varkenspoulet

500 gram 4 Q5Hrivv 500 gram 4i i

Onze dagreklames:

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.9%)

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.
Tel. 05753-1269

St.Janstraat 28 Keijenborg GId. Tel.05753-1977

OOK IN 1994:
UW BANDEN - ACCU - UITLAAT

SPECIALIST

Begin 1994 goed.

Bij al uw goede voornemens zit
natuurlijk ook de lijn.

Daarom is bij ons de leus:

Blijf slank met Malsovit

Deze week gratis proefsneetjes.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo GId

\NIND*10LENB/«KKERS Te|. 05753-1200

magere RUNDERLAPPEN
500 gram 9.60

2.00

1.45

SATÉ SNITSELS
per stuk

TONGEWORST
100 g ra m

FIJNE SNIJWORST
100 gram 1.5O

SLAGERIJ

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

v
Nieuwjaarsvoordeel

Een goed begin is
het halve werk.

Aanbiedingen in onze
Dames - Heren
winterkollektie

Alle afgeprijsde artikelen zijn voorzien

van een rode label.

Het 2e laagst geprijsde
artikel voor de \ prijs.

Geldig tot 15 januari.

Wij wensen U
een voorspoedig 1994.

Kerkstraat 11

7255 CB Hengelo (Jld

Tel. 05753-1235

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Grandioze opruiming

Vele restanten
Aardewerk nu alles
met hoge kortingen

van 25 tOt 5O%

14 dagen lang gaan wij onze
restanten Aardewerk oprui-
men om plaats te maken voor
de nieuwe collecties.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

MDE BANNINKHOF"

Gehoorzaamheidscursus
voor uw hond te Hengelo GId.

Start:
8 januari 1994

Aanvang:
15.00 uur

Lokatie: Banninkstraat 28

Opgave en inlichtingen:
Hans Lichtenberg, tel. 05753-2042
Heidi Vollenhoven, tel. 05752-2550
Jan Vredegoor - Joop Kamphuis

***

Hotel ~ Café ~ Restaurant
Zalencentrum

„De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123

Fax 08340 - 63821

GROOT KORM ELI NK
gediplomeerd opticien
oogmeting - contactlenzen

Bij ons krijgt u een
scherp beeld van kwaliteit

Uw ogen behoren tot uw belangrijkste zintuigen.
Reden genoeg om heel zuinig op die twee te zijn.

Wij helpen u daarbij. Met monturen die tegen meer dan
één stootje kunnen, optimale kwaliteits-glazen,

hoogwaardige oogmeetapparatuur en prima service
in alle opzichten. Minder kunt u van ons

niet verwachten.

Want als het om
uw ogen oaaf, vinden

we alleen 't allerbeste
goed genoeg.

Groot Kormelink Optiek
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (GId). Telefoon 05753-1771.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

'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

GLAS -VERF -BEHANG

Laatste gebreide

Lange rokken 50.00

Broekjes

Rokjes

Schröder Mode

25.00

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

• Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

l"
GERARD BRANDENBARG

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

7021 JW Zelhem



Hallo, mijn naam is

NANDA

en ik hen op 27 december IOCH geboren.

Ik weeg 3040 gram en hen 49 cm lang.

Mijn papa en mama /.ijn:

André Berends
Wilma Herends-Overste

Kerkekamp 33.

7255 ('M Hengelo ( i lc l .

Laat ons vuil te voren \\~i-tcii

al\ je he.sclinit niet muisjes komt eten.

Op /oiulag c) januari l W4 lioopt on/e lieve moeder

en oma

MKVR. < . MKYKKS

SO jaar te worden.

U kunt haai gelukwensen van 15.00-17.00 uur in

partycentrum l.angeler te Hengelo (ï ld.

Haar dankbare
kinderen en kleinkinderen

7255 BE Hengelo (ild. januari IW4

Kervelseweg 2 l

De openingstijden van onze zaken

in Keijenborg en Hengelo zijn:

- dinsdag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur
- vrijdagavond knipavond

zonder afspraak 18.00-20.00 uur
- zaterdag 8.00-15.30 uur

FrarvPo/rchier
haarmode

Dames-, heren- en schoonheidssalon
Kerkstraat 9a Keijenborg. Telefoon 05753-1604

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753-4017

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
SPRUITEN kilo 1.25
DOYENNE DU COMICE 3 kilo 5.98

Rauwkost reklame:
We beginnen het nieuwe jaar

SLANK.
PITTIGE RAUWKOST l kilo 4.98
PITTIGE BLEEKSELDERIJ

l kilo 4.98
ZUURKOOLSTAMPPOT kilo 9.98

Kaasreklame:
EXTRA BELEGEN KAAS

l kilo 6.50
MILNER KAAS 30+
van halfvolle melk l kilo 8.50

Wij heten U in dit nieuwe
jaar hartelijk welkom bij

Klein Westland.
Tot ziens.

Alle Wintertruien
sterk afgeprijsd

v.a. 29.95
Schröder Mode-Hengelo cid

Op 8 januari 1994 starten wij de

nieuwe gehoorzaamheidscursus
voorhuishondenteVelswijk.

Inschrijvingen open voor: - Puppy's

- Beginners
- Gevorderden

- Extra Klasse
- Privé Lessen

Inlichtingen en Opgave:
Ap Peters 08344-1436
Lucia Mullink 08342-2361

Hengelo's Gemengd Koor

wenst alle leden, donateurs
en vrienden een gezond en

voorspoedig 1994.

Rek vol met konfektie

Uitzoeken Halve Prijs

o.a. -jassen
- blazers
- truien
- blouses
- gilets
- pantalons

dit alles bij

Schröder Mode

IN HET JAAR ANNO DOMINI 1993....

In het jaar onzes Heeren werd weer zeer veel
geschiedenis geschreven en vastgelegd.

Al vanaf de jaren '60 verschijnt jaarlijks ge-
trouw het fotoboek met "Hot News".

AANZIEN VAN HET JAAR

Bestel nu supersnel de uitgave van 1993, dan
behoort U ook tot het leger van getrouwe
verzamelaars van de "Aanzien-boeken".

JAAR IN...

JAAR UIT.

WOLTERS BOEKHANDEL

POSTBUS 1,7255 ZG HENGELO GLD

KERKSTRAAT 17, 7255 CB HENGELO GLD

SNITSELS 100 gram 1,60

SLAGERSHAM 100 gram 1.60

BOTERHAMWORST100gram1,20

SLAGERIJ

NIEUWENMUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 8 januari 1994, aanvang 15.30 uur

Heren: DVO 1 - Voorwaarts 1

ROZEGAARDE

Dutch Spijkerbroeken
restanten en mode kleuren en tinneroy

o y • y o

Schröder Mode- Hengelo GW

G€ME€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN WET MILIEUBEHEER

Volgens het collecterooster 1994 worden

tot 19 februari 1994 geen collectes ge-

houden.

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, alsmede 's-middags na telefonische

of schriftelijke afspraak.

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 384.

INZAMELING AFGE-
DANKTE KERSTBOMEN

Na afloop van de feestdagen zullen kerst-

bomen massaal ter inzameling en ver-

werking worden aangeboden. Deze kerst-

bomen kunnen op donderdag 6 januari

1994 tussen 08.00-12.00 uur en 13.00-

16.30 uur worden aangeboden op de

gemeentewerf aan de Zelhemseweg 38.

De bomen zullen worden versnipperd en

gecomposteerd. Uiteraard komen alleen

de natuurlijke bomen jn aanmerking voor

hergebruik. Tevens kunnen de bomen, in

kleinere gedeelten geknipt of gezaagd,

worden aangeboden in de groene contai-

ner. Voor meer informatie kunt u kontakt

opnemen met het gemeentehuis, tele-

foon 1541, toestel 375.

X

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Er is een melding ingevolge de Wet mi-

lieubeheer ingekomen van:

Hartelman motoren v.o.f., voor het van

toepassing worden van het besluit herstel-

inrichtingen voor motorvoertuigen, voor

het uitbreiden of wijzigen van een herstel-

inrichting voor motorvoertuigen, gelegen

aan Molenenk 3 te Hengelo.

Hengelo, 4 januari 1994.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een

milieuvergunning is verleend aan:

Hotel Leemreis, voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een

hotel, café, restaurant en slijterij, gelegen aan Spalstraat 40 te Hengelo;

de heer J.G.M. Schut, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een fokzeugenbedrijf, gelegen aan Zaarbelinkdijk 2 en 4 te Keijenborg;

Sportcomplex "De Veldhoek", voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende

vergunning voor een café, bar, restaurant, feestzaal, kantine en sporthal met sportvel-

den en tennisbanen, gelegen aan Varsselseweg 55 te Hengelo.

De beschikkingen liggen ter inzage van 5 januari 1994 tot en met 4 februari 1994.

- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00

uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- in de bibliotheek, Sterreweg 14, op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 4 februari 1994 worden ingesteld

door.

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;

c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;

d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder

bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500

EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan

wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-

noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van

bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.

Hengelo, 4 januari 1994.

INZAMELING CHEMISCH AFVAL |

De chemokar komt op 4,5,6,7 en 10 januari 1994 weer bij u langs
om het chemisch afval in te zamelen.
In elk huishouden komt er wel eens chemisch afval vrij: bij het klussen

in de garage, na het opknappen-van het huis, of als u een batterijtje

*-— heeft verwisseld. Chemisch afval is schadelijk voor mens en milieu als

jfjfjy het met het overige afval wordt weggegooid. Het moet dus apart
"'HtfW worden bewaard in de blauwe milieu-box en worden aangeboden aan

de chemokar, waarna het apart kan worden verwerkt.

Bij de vorige inzameling in juli 1993 is een milieukrant verspreid. Bij deze krant was een

inzamelschema gevoegd voor de gemeente Hengelo, waarin staat vermeld op welke

dag de chemokar uw straat aandoet. Dit schema wordt ook nu weer gevolgd. Op de

volgende dagen zal de chemokar de daarbij vermelde straten aandoen. De chemokar

begint vanaf 08.00 uur te rijden.

De chemokar komt bij u langs:

Gebied 1 - dinsdag 4 januari
Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwarsstraat, de Heurne, Hofstraat,

Julianalaan, het Karspel, Kerkekamp, Kerkstraat, Kervelseweg, Koepelberg, Maan-

straat, Margriethof, Markstraat, Oranjehof, Raadhuisstraat, Regelinklaan, Regelinkstraat,

Rozenhoflaan, de Rusthoek, Ruurloseweg (beb. kom), Sarinkkamp, Schoolstraat,

Snethlageweg, Sterreweg, Synagogestraat, H. v. Velzenplein, Vordenseweg (beb.

kom), Westerstraat, Wichmondseweg (beb. kom), Wilhelminalaan, Zonnestraal.

Gebied 2 - woensdag 5 januari
Aaltenseweg (beb. kom), Akkerwinde, Asterstraat, Berkenlaan, Beukenlaan, Bleek-

straat, Fokkinkweg, Groene Kruisstraat, Hoge Es, Hummeloseweg, lekink, Kamp-

straat, Kastanjelaan, Korenbloemstraat, Kreunenskamp, Leliestraat, Meidoornstraat,

St. Michielstraat, Middenweg, Oude Varsselseweg (beb. kom), Ouweleen, Plataan-

weg, Prunusstraat, Rondweg, Rozenstraat, Singel, Spalstraat, Tramstraat, Waarles-

kamp, Zelhemseweg, Zuivelweg.

Gebied 3 - donderdag 6 januari
Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg, 1e Berkendijk, 2e Berkendijk, Beijerinkdijk,

Blekweg, Bleuminkweg, Boeninkweg, Boeyinkweg, Bosweg, Bremweg, de Dunsborg,

Elferinkdijk, Enkweg, Gietelinkdijk. Gompertsdijk, Groenendaalseweg, Haarweg, Hand-

wijzersdijk, Hazenhutweg, Heerinkdijk, Heideweg, Hertenweg, Jachtweg, Jebbinkweg,

Kapelweg, Kapersburgweg, Kieftendorp, Kloosterweg, Koesemansweg, Kroezerijweg,

Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk, Olde Kaste, Oude Varsselseweg,

Reerinkweg, Remmelinkdijk, Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg, Rijnweg, Sarinkdijk,

Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdijk, Stellingweg, Varsselseweg, Vel-

dermansweg, Veldhoekseweg, Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkels-

weg, Zelhemseweg (buitengeb.).

Gebied 4 - vrijdag 7 januari
Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitengeb.), Bargelsdijk, Beekstraat, Bekveldseweg, Berendschotstraat, Berkendijk,

Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellenkampdijk, Heideweversweg, Hesselinkdijk, Hiddinkdijk, Kervelseweg, Koningsweg, Kreilweg.

Kremersdijk, Krommedijk, Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan. Memelinkdijk. Menkhorsterweg, Menninkweg, Mokkink-

dijk. Riefelerdijk, Ruurloseweg (buitengeb.), het Stapelbroek. Slotsteeg, Tentendijk, Tolweg, Vaalverinkdijk, Veermansweg,

Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg (buitengeb.), Wichmondseweg (buitengeb.), Zelledijk.

Gebied 5 - maandag 10 januari
Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorstweg, Broekweg, Broenenbergweg, Bronkhorsterstraat, Hengelosestraat,

Hogenkampweg, Holterkampsweg, Holterveldseweg, Koekoekweg. Moatweg, Roggetoren, Steenderenseweg, Uilenesterstraat,

Weeninkweg, Wiendelsweg, Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.

Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:

- zet chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van de milieubox van te voren klaar;

- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in het buitengebied zal de chemokar elk perceel
aandoen;

- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de ophalers. Dus de blauwe box niet aan de weg zetten;

- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens.

De chemokar neemt op twee ochtenden voordat de huis-aan-huis inzameling begint, een vaste standplaats in van 07.30-08.30
uur. Deze standplaats is op donderdag 6 januari 1994 op de parkeerplaats bij de Rabobank in Hengelo en op maandag 10 januari

1994 in Keijenborg op de parkeerplaats aan de Past. Thuisstraat (tegenover de kerk). Indien u niet op de komst van de chemokar
kunt wachten, kunt u van deze vaste standplaats gebruik maken. Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw chemisch

afval elke vrijdagmorgen tussen 08.00-12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk chemisch afval depot aan de Zelhemseweg 38 (hoek
Molenenk).

Wat is chemisch afval?
In onderstaande lijst vindt u produkten die als chemisch afval apart moeten worden bewaard en ingeleverd: aceton, accu's, accuzuur,

afgewerkte olie, batterijen, benzine, bestrijdingsmiddelen, correctievloeistof, (foto)fixeer, (foto)ontwikkelaar, halonbrandblusser,

houtverduurzamingsmiddelen, inkten, insekticiden, kitten, kwastreiniger, kwastontharder, kwikschakelaar, kwikthermometer, lamp-

olie, lijm, loodwikkel (wijnflessen), medicijnen, meubelolie, nagellak, oliefilters, petroleum, plamuur, remolie, remover (nagellak),

smeervet, spaarlampen, spuitbussen met produktresten, terpentine, perpentijn, thinner, verfafbijtmiddel, verfresten, verfverdunner,

vlekkenwater (niet op waterbasis), vlooienband, wasbenzine, zoutzuur. Dit zijn de meest voorkomende chemische afvalstoffen, maar

er zijn er natuurlijk meer. In geval van twijfel kunt u kontakt opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken van het gemeentehuis,
of het vragen bij de chemokar.

Wat is geen chemisch afval?
Onderstaande lijst bevat voorbeelden van produkten die u niet apart hoeft te houden: armaturen, bakolie, balpennen, boenwas,

cassettebanden, filmafval. frituurvet, glansmiddel, gootsteenontstopper, halogeenlampen, koperpoets, kosmetica (behalve remover

en nagellak), ontsmettingsmiddelen, ontvettingsmiddelen op waterbasis, poetsdoeken, poetsmiddelen, schoensmeer, schoonmaak-

middelen, schrijfmachinelinten, snelontkalker, spiritus, spuitbussen (leeg), stopbaden, toner (poeder), vlekkenwater op waterbasis,

vlekkenverwijderingsmiddelen, videobanden, viltstiften, zilverpoets.

De inzameling van chemisch afval in Hengelo is een groot succes. In 1993 is 17.713 kg klein chemisch afval aangeboden bij de

chemokar. Hiernaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van het depot voor chemisch afval op de gemeentewerf.

Gooi chemisch afval niet weg. Maar breng 't weg.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-

gelo maken bekend, dat er in de week van

27 december 1993 tot 3 januari 1994 een

aanvraag ingevolge de Woningwet is in-

gekomen van:

de heren F.B.G. Wenting en H.M. Wol-

brink, voor het gedeeltelijk vernieuwen

van de woning, gelegen aan Beijerinkdijk

2 te Hengelo.

Hengelo, 4 januari 1994.



HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( J l d .

Tel. 05753-1424

T o huur gevraagd woon-

ruimte voor l pers. in Hen-

geloof omg. Tel. 05753-2869.

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME

dienen in het vervolg de

advertentie^

donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

PtfLITIE
• Noord- «n Oost-Gtldcrland

POLITIK-INFORMATIK POLITIE HKNCKLO (iU>
7e jaargang nr. 40 - Periode van 20 t/m 27 dec. 1993.
- Op dinsdag 2 l december is ei op de Ruurlrseweg een ree

aangereden. Ree is t.p. overleden.

Op de kruising St. Janstraat/Kerkstraat vond er een z.oge-

naamde doorrijden na een aanrijding plaats. Dader nog niet

kunnen achterhalen. Indien iemand wat gezien heeft dan

horen wij dat graag.

Opnieuw geweest bij een inbraakalarm. Wat bleek, een

poes was via een openstaand katteluik het pand binnen

gelopen en heelt de alarminstallatie in werking gesteld.

- Op woensdag 22 december een aanrijding behandeld op

de kruising Kruisbergseweg/Kroezerijweg. Geen gewon-

den.

Op de Raadhuisstraat een doorrijden na een aanrijding

behandeld. Deze dader hebben we wel kunnen achterhalen

dank/ij een oplettende getuige welke het kenteken van de

dader had opgeschreven.

Op de Veldhoekseweg is een personenauto van de weg

geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Geen

gewonden.

- Op 23 december heelt er een kleine aanrijding plaatsge-

vonden in de Spalstraat. Betrokkenen regelen de schade

onderling.

- Op 24 december een alarmering binnen gekregen. Na

onder/.oek bleek dit ook weer een losalarm te zijn.

Aangifte binnen gekregen van vernieling van een aantal

ruiten bij een bedrijf aan de Kloosterweg.

In de bochten bij huize "t Zelle" is wederom een auto uit de

bocht gevlogen. Schade aan boom. lantaarnpaal en ver-

keersbord. Een persoon bekeurd welke reed in een

onverzekerde personenauto.

- Eerste kerstdag waren er geen bijzonderheden.

- Tweede kerstdag /ijn wij geweest bij een klein keuken-

brandje aan de Hoge Es. Men was vergeten de kaars in het

kerststukje uit te blazen.

lien dame geholpen om haar woning binnen te komen. Zij

had haar sleutels binnen laten liggen en vervolgens de

voordeur dichtgetrokken.

Aangifte opgenomen van vernieling van een ruit aan de

Zonnestraal.

- Op maandag 27 december melding ontvangen van een

mogelijk poging inbraak.

Een krantentas welke op 24 december was gestolen aan de

Zuivelweg weer bij eigenaar teruggebracht. De krantentas

was door ons gevonden bij het postkantoor.

Jaap Henk Holland

KANDIDATENLIJST VVD HKNCÜELO/KEIJKNBORG
In de laatste ledenvergadering van de VVD hebben de

leden de kandidatenli jst voor de Gemcenteraads-

verkie/ingen van maart 1994 vastgesteld.

Hekend i s dat mevrouw J. J. Eil-vanOest na l 2 jaar raadslid

en fractievoorzitter te zijn geweest, zich in maart a.s. zal

terugtrekken. Ook in september van dit jaar heeft zich een

wisseling voorgedaan. Het raadslid E. W. Harmsen maakte

toen plaats voorde heer Noordijk. Laastgenoemde is reeds

druk bezig zich in het raadswerk te verdiepen.

Deze tussentijdse opvolging is ook buiten de V VI) erg goed

ontvangen. Thans is de heer Noordijk eveneens gekozen tot

lijsttrekker. De vergadering stelde de kandidatenli jst als

volgt vast:

1. de heer P. Noordijk

2. de heer B. A. M. Eijkelkamp

3. de heer A. J. Garritsen

4. de heer J. H. W. Hullen

5. mevr. A. L. G. C. Cïroot lande weei Schiöder

d. de heer .1. C. Cornclisscn

7. mevr. L. H. Smeitink-Enzerink

8. de heer R. Klisters

DAMMEN week 51

Voorronden:

G. Kreunen-J. Heuvelink 1-1; J. Vos-G. Kreunen 2-0: J.

Heuvelink-H. Groeneveld 2-0; W. Engbers-J. Luiten 0-2:

L. Koldenhot-G. Hotterman 0-2.

Emale A: H. Luimes-H. Vos 0-2; H. Harkink-A. Hoebink

0-2.
Finale B: A. Blom-J. Wentink l-l; D. Walgemoet-M.

(ioorman l-l.

Stand (voorlopig):

Finale A: I. H. Vos 2-4; 2. J. Vos, A. Hoebink 2-3.

1-inale H: I. Y. Schotanus 3-6; 2. B. Goorman 3-4; 3. D.

Walgemoet 2-3.

LANDBOUWFEDERATIE HENGELO (JLD

Op l september 1993 is de Landbouwfederatie Hengelo

opgericht. Als officiële oprichtingshandeling onthulden de

voorzitters van de drie organisaties, de AHTH, de CBTB en

de GMvLhet logo van de LLH. Het zi jn drie cirkels die in

elkaar overlopen, voor elke organisatie een cirkel.

DeheerPieterHos. voorzitter van het waterschap Usseland

Haakse Heek hield op deze vergadering een interessante

inleiding overhel werk van het waterschapen de aktiviteiten

die in de nabije toekomst aan de orde komen.

Op l O november w as er speciaal een avond voorde varkens-

houders. Omdat de si tuat ie in de varkenshouderij echt een

crisis aan het worden is, werd hel t i jd om gezamenlijk de

knelpunten eens onder ogen te zien.

De heer .los Roemaat bracht de structurele oplossingen

voor de toekomst aan de orde. Uit deze inleidingen blijkt

dat vooral goede aanpak van de bedrijfsvoering geëist is om

de problemen voorde toekomst de haas te blijven.

Op 9 december was er een heel ander onderwerp aan de

orde. de voorzitter Henk Harmsen toonde deze avond dia's

van zijn bezoek aan Bangladesh. Aan de stemming van de

aanwezigen was te merken dat de/e avond een welkome

afwisseling was voor al Ie problematiek die in 1993 telkens

weer aan de orde kwam. De dia's gaven een beeld van de

manier van leven en werken in een heel sober land. De

mensen zijn de hele dag bezig om 's avonds weer voldoende

te kunnen eten.

Voor 24 februari is er een avond gepland waarin de poli-

t ieke partijen de gelegenheid krijgen om aan de boeren te

kennen te geven wat z i j voor de landbouw in petto hebben

voorde komende verkiezingsperiode.

snert
is heus niet slecht

voor de maag. Die

krachtpatser kan dat

best hebben.

Maar helaas zijn niet

alle magen goed in

vorm.

Speelt uw maag wel

eens op?

Vraag dan onze gratis

brochure aan met tips

om daar iets aan te

doen.

Want als u last van

uw maag heeft, dan is

dat bijna altijd eenvou-

dig te verhelpen.

Bel de HET MAG
maagl i jn : VAN DE

maa
06-8696

Ik teken voor de Novib Methode.'

NJ
Vlrnscii in dr Derde \\ crrld willen op ci^rn kracht \crdrr.

clp /.<• daarom liever duur/aam: steun d«- \ovil» Methode. Tel. 1(70 .'Ul21 77

Giro 100 200.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
' geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
' rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
' kettingformulieren enz. enz.

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

O QJ

~^H en

^S

SOMS ZIJN ZE ECHT
OP STERVEN NA DOOD

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een accept-

giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020. i

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



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

opruiming - opruiming - opruiming - opruiming - opruiming - opruiming
o

O)
c

o.
o

D)
C

I
'5
o.
o

O)
c
I
'5
o.
o

O)

Opgeruimd starten wij het
nieuwe jaar met onze

opruiminaopaue
truien, bloeses, jacks en

sweaters.

30 tot 50%
korting

Nu kopen betekent
veel voordeel
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ATTENTIE ATTENTIE
Voor DE RECLAME

dienen in het vervolg de

advertentie's
donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

KLEDING - nef even anders
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WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

3
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Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

ER K TOCH
HOE STERK

DIGITALE THERMOMETER
Voor het meten
van de minimum
en maximum
temperatuur
binnen en
buiten.
Inclusief batterij.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld

Vanaf 1 januari zijn wij
zaterdags en 's maandags

gesloten.

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

HARMSEiN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkslraal 4 - 72SS AW Hengelo (Gld ) Tel 05753-1220

Damesslips 3 voor 10.00

BH's

Luxe slips

v.a.

v.a.

10.00

9.95

Body's va 19.95

Schröder Mode

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Stichting Beheer
Slank-Klup

Een vertrouwde naam in heel Nederland

Afslanken in groepsverband
ƒ 7.50 per week

ƒ 22.50 inschrijfgeld (+ ƒ 7.50 eerste bijeenkomst).

Elke week nieuwe menu's, men hoeft niet apart te koken.

- Goede begeleiding - Gezellige groepen.

- Ook mannen en tieners zijn welkom.

Ook lid worden, kom dan naar: ,

"Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Leidster: Els Dijs - tel. 08340-60605

K O R T I N G S B O N
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u ƒ 5.00

korting op het inschrijfgeld. (Geldig t/m eind januari 1994)

Regio-leidster: J. Kragt

Hoofdkantoor Stichting Beheer Slank-Klup
Geerdijk40, Den Ham. Telefoon 05498-44674
Direkteur mevrouw van Amelsvoort-Kool

Kerk- en andere diensten
/ONDACi 9 J A N U A R I 1«W4

Remigiuskerk

10.00 uur mw. l). J. Reksu inkel-Kcts Jeugcklienst

Kinderneveiul ienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 u u r ds. l'. !•'. de Vr ies

(Joede Herder kapel

10.15 u u r ds. R. J. ten Have

U . K . Kerk Hengelo < - l d

Zaterdag X j a n u a r i 1°.()() uur Euchar i s t i ev ie r ing

/.omlag
 l
) j anuar i ! ( ) . ( ) ( ) uur Eucharistieviering

Dinsdag 1 1 j a n u a r i 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Kei jenborg: /aterdagsom 19.00 uur Weekendvier ing:

/ondags om 10.00 uur Hoogmis.

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

dage l i jks Ro/enhoedje om IX.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen OX.OO u u r e n is uitsluitend bedoeld v oor spoed-

gevallen.

Op /.aterdag- en /ondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur: l
1
 hoeft hiervoor dus n ie t te hellen!

7 - 10 JANUARI

Dr. E i jke lkamp. tel . 2262

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OX.OO uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiwcg 2. Keijenborg. t e l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyck. Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld . te l . 1277.

Woensdag: dr. Koning. Kas tan je laan 1. Hengelo ( i ld . te l . 1266.

Donderdag: dr. Koning. K a s t a n j e l a a n 1. Hengelo ( i ld . t e l . 1266.

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 2S, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

1X.OO uur . /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed- en specialistemcceptcn kun t u in het weekend, bui ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelherg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur ge/.elschapsdiereii: maandag t/m v r i j d a g 13.30-14.00

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

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

Openstelling Politiebureau'Hengelo (Jld

Maandag t.e.m. v r i j d a g van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Op onze

KNIP- EN NAAICURSUS
is nog plaats voor enkele deelnemers(sters)

op maandag en dinsdag.

Kleine groepjes (max. 4)

Wilt U het nieuwe jaar goed beginnen, bel dan:

HENNY HARMSEN
Beatrixlaan 15 - tel. 05753-2370

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Winterstoffen
nu een plank vol

l prijs
Schröder Mode-Hengelo cia

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€êle
/
tM?eefycl

drukwerk
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753 3818

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Tdctoon Oh - 1 1

Hulpdienst

I I K - V I . Rijpkema. te l . 24» en mevr. Lubbers. te l . 2766. In

Kdjenbori! mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken. tel .

2627.

Kruiswerk ()ost-(ielderland

Kru i swerk Oost-Cieklerlaiul is 24 uur per dag te bereiken via

te lefoonnummer 06 SS06 ( b i j n a gratis. 3 cent per m i n u u t ) . Via

d i t t e le loonunimcr hoort u ook \ vanncc rcnnu \v (woon (p laa ts het

( u i t l e e n ( s p r e e k u u r i s .

Netwerk Thuis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t be l len tussen W.00 en 12.00

u u r ) , /r. J. A. van den Heuve l - regio Middcn- I J s se l - te l . 05750-

16463.

Regionale Stichting voor l'huis/org en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van X.30- U J() uur .

(ie/1 ns-/be jaarden ver/oi 'g ing voorde gemeenten Heiige lo ( ( i ld).

Vorden en Steenderen: /utphcnseweg Ie . Vorden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappel i jk werk voorde gemeente Hengelo ( ( l i d ) :

Zutphenseweg Ie. Vorden. tel. 05753-2345.

- Maatschappel i jk werk voorde gemeente Steenderen:

J .K Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-165
l
>.

-GezinS'/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk Zelhem:

Sta t i onsp l e in l 2. /.dhem. t e l . OS342-2151.

-A lpha -hu lpvc r l en ing : hoofdkantoor/utphcn. tel.05750-43800.

Be/oek-adres: Hogestraatje 3, /utphen.

C'orrespondentie-adres: Postbus 4012. 7200 HA /utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor al gemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, h u l p of bemidde l ing bij

problemen, bel (dagel i jks van l".00-20.00 u u r ) te l . 0X330-

21025. 0X340-41 275 of (maandag t .e.m. v r i j dag ) 0X343-1 2 14.

Vr i jwi l l ige Thuis/org. t e l . 0X340-35000. dage l i jks van < > . < ) ( ) -

10.00 u u r en van l X.30-1".30 uur .

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar . t e l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbmk. Toldijk. te l . 05755 13X6

Diëtiste

H. /.uccrmk-Stcgc. Bakermarksedi jk 15. 7223 KJ Baak. te l .

05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelef'onn Achterhoek

Tel. 0X346-65000. d a g e l i j k s bere ikbaar \ a n 16 0 0 - ! < ) . ( ) ( ) uur .


