
63e jaargang no. 2 dinsdag 11 januari 1994 ITIXJAVK:
DKl KKK.KI.I WOLTKRS

Kegelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /JI Hengelo (ild

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

'telefax 05753-3521»

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen

Malse
Bieflappen

500 gram 2.95 500 gram 9.95
Spareribs Runder

3 QC Soepbeenderen
• VV met veel vlees . /^ mm

.95
500 gram

500 gram

Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

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

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

O Goud

P N

R l

U M
Klokken | Zilver

U M

R l

P N
O Horloges Q

van 11 t/m 25 januari

zie onze etalage
Tijdens de opruiming op alle

niet afgeprijsde artikelen

10% korting

JL A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

•̂̂ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

NIEUW NIEUW

Voor totale
. schoenen en

tassen reparatie kunt u
terecht bij sigarenmagazijn
Rietman, Spalstraat te

Hengelo Gld.
l SCHOENSERVICE

H. Maatkamp
Ter kennismaking:

de hele maand januari 2 paar dames
hakken voor ƒ 75,--

Tevens verzorgen wij: scharen en
schaatsen slijpen.

Uw schoenmaker

OPRUIMING

Kohier Wissink

Heren schoenen div. merken v.a. 50.00

Half hoge schoenen mt. 36/46 50.00

Dames schoenen v.a. 35 00 en 50.00

Kinderschoenen v.a. 35.00

Kinderpantoffels v.a. 7.50

Ook voor reparatie en pedicure het juiste adres.

Schoenmode Hermans
Past. Thuisstraat 8 - Keijenborg - tel. 05753-1669

NIEUW!

VOLKOREN

WIEKENBROOD.

Lekker gezond van start in het nieuwe jaar. Proef daar-
om het Volkoren Wiekenhrood hij uw Eehte Bakker.
Deze nieuwste aanwinst is bereid van volkorenmet l en
gekneusde tarwe van de molen. Weer een variant op het
bekende Wiekenbrood. Het is een smakeli jk en
voedzaam brood voor elke dag. Probeer het eens!

echte bakker
t

Echt je proeft 't!

Muldershof 8
Steenderen

DESPANNEVOGEL

RUIMTOP!(va„12.29ia„)

Kom vrijblijvend binnen, want de afgeprijsde artikelen
staan door de gehele winkel.

Zie ook onze etalages!

Diverse Tapijtcouponnen voor de halve prijs, tevens
gratis gemeten en gelegd.

SPECIALE AANBIEDING:

Electrisch verstelbare relaxbodem met latex matras

90/200 van 1760,-- nu voor de superlage prijs van

Op alle niet afgeprijsde meubelen, tapijten en textiel

10% korting
Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

^̂ ail̂ ^1m.$*-mfKr.r
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

APK keurstation

reparatie en onderhoud

in- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto's

////AUTOBEDRIJF BflU/L////

Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.
Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Deze week

GordijnstofTessa.
Zuivere katoen. Voorkeur brengt een prachtkwaliteit in liefst
38 verschillende uni-kleuren,
150 cm breed.
INCLUSIEF MAKEN.
PER METER NU

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Wij houden

OPRUIMING
in verlichting!

en op alle niet afgeprijsde

hanglampen, staande lampen,
schemerlampen, plafonners enz.

10% korting

0 ]̂BESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

LF ZADEN BOLLEN
cc
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wit of bruin van 0.60 voor 0,50

m
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m
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o
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APPELFLAPPEN van 1.60 voor 1.40 g
*3INUVM 30 NVA - uaxXVS 3INUVM 30 NVA

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

TROSANJERSperbos3.95

3 bos 1O.OO

PRIMULA ACAULIS

3 stuks voor 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

OOK riff
Mï

IV beste wensen voor

l1»'»..! Dat het een mooi

jaar ma.n uorden in uordr

Ke/ondbeid. Vivl van onze

LMirih' voonu-mrns lu'bbrn

Ir maken mrt tvn ^t'/oiul

t. Wij brl|H'ii u daar

bij. Met vrlr soorten,

lekke: en voed/aam brood.

DaK in, dan uit. Maak er

mm
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dus een ;;oede '.Mwoonte

van om dagel i jks uu veis

voorkemsbroodje bij ons

te balen. We bebben een

,Vr<///.s Kievit b tsmeter M HU

u klaarliKK1 '"...

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474



Wij /ijn erg blij met de geboorte van ons dochtertje
en /us je

ANNE

Hans en Marian Langwerden-
ten Brinke

Renske en Thijs

30 december 1993
Ruurloseweg 77
7255 MA Hengelo Gld

Voor alle fe l ic i ta t ies , bloemen en kado's ontvangen
b i j ons 25-jarig huwe l i j k , /eggen wij u har te l i jk
dank.

BKNNIKen RIKKIF,
NIKUWENHUIS-BOOLTINK

Keijenborg. januar i 1994.

HERV. GEM. CENTRUM

ONS HUIS

Ter gelegenheid van het 25-jarig

bestaan van "Ons Huis" treden op

zaterdagavond 29 januari 1994

in de sporthal voor gebruikers

de Klepperklumpkes en
BOHFOITOCHop

Voor derden is nog een aantal kaarten

beschikbaar. De prijs is ƒ 17,50 p.p.,

inclusief koffie met krentenbrood en

één pauzeconsumptie.

Kaartverkoop (zolang de voorraad

strekt) dagelijks aan "Ons Huis",

Beukenlaan 30.

De jubileumkommissie.

De aktie

KERKBALANS1994
vindt plaats tussen 9 en 23 januari

onder het motto:

Kerkbalans 1994
„Omdat je geeft om je kerk"

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-

gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In de maand januari ontvangt u weereen kaart

of formulier, waarop u uw toezegging kunt

vermelden

Mogen wij weer op u rekenen?

De Hervormde Gemeente en

Parochie H. Willibrordus

in Hengelo Gld.

Opruiming
We trachten ruimte te scheppen en

gaan aan de slag met opruiming van

vele artikelen:

- badminton rackets

- zakjes met knikkers

- legpuzzels

- strip-albums

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - tel. 1253

RIBLAPPEN 500 gram 8,95
GRILLWORST 100 gram 1.30
NAGELHOUT 100 gram 3,25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

COMMISSIE WELZIJN EN
SOCIALE ZAKEN

OPENBARE VERGADERING

De voorzitter van de Commissie Welzijn en Sociale Zaken
van de gemeente Hengelo Gld. maakt bekend dat de
eerstkomende openbare vergadering van genoemde
Commissie zal plaatsvinden op: woensdag 12 januari
a.s., om 20.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.
Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd
deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan de
navolgende punten:
1. Opening.

2. Verslag van de vergadering van 03-11 -1993.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a) uitgave "Verantwoord" nr. 43 van Oost Nederland
Zorgverzekeraar

b) brief van B & W aan Hameland van Nispenhof
aangaande continuering uitvoering Stimulerings-
maatregel Kinderopvang 1994-1995.

4. Subsidieverzoek van Biljartvereniging "Concordia '54".
5. Verzoek van de St. Openbare Bibliotheek inzake bijdrage

in de leengeldvergoeding.
6. Subsidieverdelingsplan 1994.
7. Verzoek om medewerking aan hulpacties t.b.v. het vml.

Joegoslavië van het Platform Gemeentelijk Vredes-

beleid.
8. Rapport "Een afgemeten voorzet" van de V. en A.V.

"Pax" inzake omvang aantal sportvelden.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende
periode nog zaken aandienen met een spoedeisend
karakter, welke dan alsnog aan de agenda kunnen worden
toegevoegd.
Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn
desgewenst te verkrijgen op het secretariaat van de
Commissie. Dit is gevestigd op de Afdeling Sociale Zaken
en Welzijn, (tel. 05753-1541 toestel 361)
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid
om gebruik te maken van het zgn. "spreekrecht". Hen
wordt daarmee de gelegenheid geboden om, voorafgaand
aan de vergadering, de commissieleden te informeren
omtrent hun overtuiging, standpunt en/of visie op één der
bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal
24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het
secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden

bekend gemaakt.

BOUWBEDRIJF

SNELDER B.V.
TOLDIJK - TEL. 05755-1316

Sinds eind 1993 hebben wij in ons
bedrijf 3 mensen, die 25 jaar bij ons in
dienst zijn geweest.
Dit zijn de heren Theo Tankink,
Herman Langenhofen Jan Mentink.
Tevens heeft Jan Mentink te kennen
gegeven wegens het bereiken van de
vut-gerechtigde leeftijd afscheid van
ons te willen nemen.

Graag nodigen wij U uit dit feit samen
met de jubilarissen te vieren op vrijdag
14 januari a.s. bij café Beuseker, J. F.
Oltmansstraat 6 te Steenderen vanaf
19.30 uur.

UW

UW Hengelo Gld

Begin het nieuwe jaar bij de UW
neem vrienden en kennissen mee.

Een lidmaatschap kennen we niet
een ieder is welkom op

onze ,,nieuwjaarsvisiet".

op woensdag 19 januari a.s.
om 14.00 uur in "Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden kan bellen,
tel. 2728.

Opruiming

10% korting
op voorradige goederen

t.e.m. vrijdag 29 jan. a.s.

zaterdags en maandags
gesloten

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld - tel. 1823

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN PUBLIKATIE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 25 januari
1994, des avonds om 8 uur, in de raads-
zaal van het gemeentehuis.
De agenda en de daarbij behorende voor-
stellen liggen vanaf 7 januari 1994 voor
een ieder ter inzage in het gemeentehuis
en de bibliotheek.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 1993 in verband met de invoering
van de Algemene wet bestuursrecht de navolgende verordeningen heeft vastgesteld:
1. verordening tot wijziging van de Verordening Persoonsregistraties Hengelo Gld.;
2. verordening tot wijziging van de Verordening Identiteitskaart gemeente Hengelo;
3. verordening tot wijziging van de Verordening, regelende de zorg voor de archief-

bescheiden van de gemeentelijke organen, als bedoeld in artikel 23 van de
Archiefwet 1962, alsmede de zorg voor de instandhouding van de gemeentelijke
archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 24 van de Archiefwet;

4. verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van een
baatbelasting inzake de verbetering en verharding van de Zaarbelinkdijk 1971;

5. verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een
baatbelasting inzake de verbetering en verharding van de Scharfdijk 1972;

6. verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een
baatbelasting inzake de verbetering en verharding van de weg 't Stapelbroek 1971;

7. verordening tot wijziging van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Hengelo
Gld.;

8. verordening tot wijziging van de verordening kinderopvang gemeente Hengelo 1990;
9. verordening tot wijziging van de monumentenverordening Hengelo 1991;
10. verordening tot wijziging van de Kapverordening;
11. verordening tot wijziging van de Kampeerverordening;
12. verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.
De besluiten liggen vanaf de dag na deze bekendmaking voor een ieder kosteloos ter
inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken. Een ieder kan op zijn
verzoek een afschrift verkrijgen van de verordeningen.

Hengelo, 11 januari 1994.
Burgemeester en wethouders van Hengelo.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een
milieuvergunning is verleend aan:
de heer G.J. Slotboom, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning,
voor een rijwiel- en bromf ietsenhandel met reparatiewerkplaats, gelegen aan Kieftendorp

ĵ ^HH^BHHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 11 *e Hengelo.

De beschikking ligt ter inzage van 12 januari 1994 tot en met 11 februari 1994.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 11 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 bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo. 11 januari 1994.

KENNISGEVING BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT WIJZIGING VAN EEN
VERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. geven kennis van hun voornemen tot wijziging over te gaan van de door hen op:
5 december 1980 aan de heer E.J.R. Wissink verleende vergunning ingevolde de Wet milieubeheer voor een veehouderij, gelegen
aan Hengelosestraat 6 te Keijenborg.
11 februari 1980 aan de heer J. W. Bulten verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij, gelegen
aan Dennendijk 5 te Hengelo Gld.
De reden hiervoor is dat de huidige vergunningvoorschriften niet meer in voldoende mate het milieu beschermen.
Aan deze vergunningen worden nieuwe voorschriften verbonden: o.a. afvalstoffen, brandstoffen, brandveiligheid en brand-
bestrijding, geluidshinder, bodembescherming, het houden van dieren en de opslag van voer. Aan de vergunning van de heer E.J.R.
Wissink worden tevens de voorschriften betreffende de bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie verbonden.
De voorstellen tot wijziging liggen van 12 januari 1994 tot en met 26 januari 1994 ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot twee weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Hengelo, 11 januari 1994.

REDUKTIEREGELING GEMEENTE HENGELO

In de raadsvergadering van 14 december 1993 is besloten om een reduktieregeling in te stellen voor ouders met een laag inkomen.
De reduktieregeling is ingesteld voor mensen voor wie het moeilijk of niet mogelijk is om hun kinderen te laten deelnemen aan
bepaalde sporten of aan culturele en edukatieve aktiviteiten. Zij kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal
ƒ 150,- per kind. Om in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
- u dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente Hengelo Gld.
- het besteedbaar inkomen dient op of rond het bijstandsnivo te liggen van ƒ 1771,54 voor een echtpaar en ƒ 1594,39 voor een een-
ouder-gezin.

- de eigen draagkracht moet derhalve ontoereikend zijn om zelf zorg te dragen voor de kosten.
- bij de aanvraag moet bewijsstukken van het inkomen overlegd worden alsmede een opgaaf bevatten van de aktiviteiten waaraan
door uw kind wordt deelgenomen en wat de kosten daarvan zijn. Bewijsstukken van deze kosten dienen bijgevoegd te worden.

Een bijdrage kan worden gegeven in de kosten van maatschappelijke, sportieve en culturele aktiviteiten.
Bijvoorbeeld:
- ouderbijdragen peuterspeelzalen, muziekonderwijs
- abonnementen bibliotheek, zwembad

- contributies sportverenigingen, verenigingen amateuristische kunst (zang, dans, muziek, toneel), gehandikaptenverenigingen.
Een bijdrage op grond van de reduktieregeling wordt achteraf gegeven. De aanvrager dient eerst de kosten zelf te betalen. Het
betaalde bedrag wordt, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, geheel of gedeeltelijk terugbetaald, nadat de aanvrager
bewijsstukken heeft overlegd.
Voor meerdere informatie m.b.t. de reduktieregeling of een aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor een bijdrage, dient
u kontakt op te nemen met de afdeling Sociale Zaken en Welzijn. Bereikbaar elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Aan deze publicatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

Te koop tekenmachine niet
tafel.
Tel. 05755-1483. na 6 uur.

Opruiming bij

DEMI BYOU
mode 10-50% korting

mode oorbellen
2 halen - l betalen

en nog vele andere koopjes

Xiitphcnsowo» S - Vorden
tel . 05752-3785

PROVIMI

BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders

Wichmond
Tel.:05754-1748

WINTERSLAAP
OF

WINTERSCHIU>ER?

\ oordat u straks wegzakt in een saaie, grijze winterslaap, kunt u

beter eerst ons, de Winterschilder, bellen. Wij geven uw interieur een

onverwacht frisse en kleurrijke aanblik. Bovendien profiteer! u als

particulier van een aantrekkelijke premie van ƒ 50,—per man per dag
als het om minimaal 3 mandagen ^aat. \ Dor bedrijven geldt een

premie van ƒ 35,—per man per dag. \\Darom helt u ons met vooreen

afspraak of nadere informatie'.'

('w U interschilder

Stationsstraat 32 - 7031 BR Wehl - tel. 08347-81481



ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

Vinyll* Voorkeurvinyl in actuele dessins zoals marmer,
travertin en stroken parket. Dikte 1,5 mm. Leverbaar op 200,
300 en 400 cm breedte.
Breedte 200 cm.
PER STREKKENDE METER NU 42.50

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

HAMLAPPEN

500 gram 6.30
ROLLADESCHIJVEN

per stuk • ••O

GEBR. RUNDERROLLADE

lOO^ram 3.1 S

CORNEDBEEF

lOOgram 1.7O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Trouwen
blijft nog steeds in. ledere maand weer

veel informatie in de BRUIDSBLADEN:

- bruid en bruidegom

- honeymoon

- trouwen

- loving you

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - tel. 1253

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Speciaal deze week

1 kg Kabeljauw Filet
van 23.00 nu 18.50

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

gekookte BIETEN per zak 1.25
2e zak GRATIS

extra vitamine grote KIWI
12 stuks voor 3.98

Rauwkost reklame:
voor de extra pondjes

BIETENSALADE l kilo 4.98
VENKELSALADE l kilo 4.98
GROENTE COCKTAIL '/, kilo 3.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS
MAASLANDER

minder zout

kilo 8.98

i kilo 7.98

Tot ziens.

snert

OPRUIMING
De laatste resten

handenarbeid-artikelen

voor 4O% van de prijs.

DE SPANNEVOGEL

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

Sldig HET MAG
te verhel- VAN DE

maaipen

BEL'DE M A A G L I J N

f O, 2 O PER MIN

Toldijk

opent het nieuwe live-muziekjaar met

vuurwerk

zaterdag 15 januari

Big Billy & de Babies
alle Nederlandse hits vanaf '60 in een
humoristisch, verrassend nieuw jasje

met een perfecte show

aanvang 21.00 uur

OPRUIMING
Babv- en peuterkleertjes:
pakjes, broekjes, pullovertjes e.d.

flink afgeprijsd
30% korting op jackjes en skipakken
maxi-cosi's vanaf ƒ 90,--
op de verdere winterkollektie

10% korting

Dekbedovertrekken vanaf ƒ 35,--
Jersey stretch hoeslakens ƒ 19,95

Serie tafelkleden met dekkleedjes

halve prijs

Couponnen en aanbiedingen

in gordijnstoffen

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Onze winkel is voortaan i.p.v. 8.30 uur om 9.00 uur geopend.

Voorkeur tapijt. Een synthetische bouclé
kwaliteit in 13 aktuele kleuren. Verkrijgbaar op een breedte
van 400 en 500 cm op een jute rug. Geschikt voor elk

woonvertrek. Breedte 400 cm. PER STR.
METER NUV

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JANUARI

Itr. Florijn jenever 19.95

Itr . 3 sterren jenever v/d Eelaart 19.95

Itr. Legner 30% lichte borrel 16.95

Itr. Hoekje jenever 18.50

Itr. Hoekje Dubbele graanjenever 19.95

Itr. Hoekje Beerenburg 18.95

Itr. Hoekje vieux 18.95

Itr. Hoekje Citroen brandewijn 13.95

Itr. Hoekje Bessen jenever 13.95

Itr. Hoekje Kersen brandewijn 13.95

Nieuw bij Slijterij 't Hoekje:

eigen merk Rode en Wit te wijn

Rood: Cotes du Roussillon 8.95

Wit: Cotes de Bergerac 8.95

JEUGPOSTZEGELCLUB

Hij voldoende belangs te l l ing wil len de leiders van de

jeugdpostzegelclub"De( ï lohe" van Doetinchem een groep

oprichten in Keijenborg/Hengelo. De bedoeling is om een

maal per maand b i j e lkaar te komen om post/egels te r u i l e n .

Als lid van de c lub ontvang je het c lubblad de "Posthoorn",

tevens krijg je 10 ' i kon ing op aankopen bij post/egel-

handel van R i j s w i j k in Doetinchem. De con t r ibu t i e /al ca.

ƒ K),-- per jaar bedragen.

Heb je nog vragen ot ben je geïnteresseerd om lid te

worden, neem dan kontak t op met Hart Wicherink. tel .

05753-3467.

TKXTIKLDKCORKRKN UIT KEN TUBE, EEN FAN-

TASTISCHE HOBBY

Al een groot aantal cursisten in de achterhoek hebben

ervaren dal t cx l i c l sch i lde ren een hobby is met gren/elo/e

mogelijkheden voor /.owel jong als oud. Veel eigen ge-

maakte kado's hebben op de/.e wi j /e hun weg gevonden,

/e l Is /.onder /elf te kunnen tekenen hebben / i j ve rb lu f -

fende resul ta ten weten te bereiken met het decoreren \ a n

stof en andere harde mate r i a len door gebruik te maken van

de tex t ie lver f tu .be met een b a l l p o i n t p u n t

Het patroon wordt met een str i jkpen en patroontekcnpapier

op de stol overgebracht, waarna ingeschilderd kan worden,

/.o /.ijn /.el l s eigen ontworpen T-shirts een eigen leven gaan

leiden.

Om de/e cursussen te kunnen volgen bent U helaas op dit

moment nog aangewe/en op c u r s u s l e i d e r s in o.a.

Lichlenvoorde, Borculo of Zutphen of Eibergen.

Veel prett iger is het n a t u u r l i j k om in Uw eigen omgeving.

Uw eigen woonplaats de/.e cursus te kunnen volgen. Daarom

is men op /.oek naar creatieve dames die opgeleid w i l l e n

worden tot cursusleidster om daarna in hun eigen omge-

ving de mensen kennis te laten maken met de/.e fantastische

hobby.

V oormeer in fo rma t i e kan men k o n t a k t opnemen met Hetsy

Lurvink. tel. 05443-75772.

BKi BILLY & DE BABIES BIJ FLOPHOUSE

Jeugdsoos Hopshouse in Toldijk opent het n i e u w e live-

mu/iekjaar met vuurwerk, want /aterdag 15 januar i /ijn

niemand minder dan Big Bi l ly & de Babies de podium-

gasten.

Niet helemaal onbekenden v oor de trouwe Hophousegangei.

In '92 waren de heren DE verrassing van het Lentefeest en

nadien kon men van het 5 - t a l gemeten op Flophouse'

Tuinfeest.

Alle Nederlandse h i t s sinds de jaren 50/60 /ijn in een

verrassend nieuw jasje gestoken en worden in een prima

show op vaak kolder ieke maar a l t i j d k w a l i t a t i e f goede

wij /e neerge/.et.

Wie b.v. nog nooit "Hu i l en is voor jou te laa t" in snerpende

Rock & Roll en "Ach was ik maai bij moeder t h u i s

gebleven" in aangrijpende Blues hoorde, moet /aterdag a.s.

besl is t naai Toldijk gaan.

Hen aanrader.



15e straten
schiettournooi 1994
Deelname voor:
* TEAMS (5 personen)

* PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
14,15,16, 21,22, 23 februari

finale 7, 8, 9 maart

Inschrijving+formulieren:
*S.V."WillemTeH"
# Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo Gld.

# Inschrijving sluit op 23 januari 1994.

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V."Willem Teil", tel. 1944.

POLITIE
• Noord- tn Oost-G«lderland

POLI TIE-INFORMATIK POLITIK HENGELO GLD
8e jaargang nr. l - week 28 dec. 1993 t/m 3 jan. 1994
Overlast vuurwerk.
Deze weck zijn meerdere meldingen binnen gekomen met
betrekking tot vuurwerk overlast. Voor /over mogelijk
werd in de gevallen waarbij duide l i jk overlast werd veroor-
zaakt opgetreden.
Meerdere klachten ontvangen met betrekking tot het schie-
ten met carbid. In twee gevallen de veroor/akers aange-
sproken en de/e /i jn daarna gestopt met het afschieten. Het
schieten met carbid is niet toegestaan.
Overlast regenwater.
Donderdag 30 december 1993 heeft het de gehele dag erg
geregend, dit samen met de overvolle sloten/beken die het
water niet meer konden afvoeren, had tot gevolg dat een
bewoner aan de Stel l ingweg in de Veldhoek en een bewo-
ner aan de Wichmondseweg /ich zorgen maakten om
Limburgse taferelen. Deze zorgen waren terecht, l let water
kon geen kant meer op en rond de woningen begon het
wa te r aardig te stijgen. Door ingrijpen van het Waterschap
en de brandweer kon tijdig grote schade worden voorko-
men.

Inbraak auto. .
In de nacht van oud op n ieuw is een personenauto welke op
een parkeerplaats aan de Spalstraat stond door onbekenden
opengebroken. Een tas met kappersgereedschap werd
ontvreemd.
Overlast / vernielingen.
In en rond de Sporthal aan de Sar inkkamp werd door enkele
jeugdigen overlast veroor/.aakt. De/.e jeugdigen op hun
overlast ge we/en. Ze beloofden beterschap. Door het slechte
weer /ocht men onderdak en hield daarbij geen rekening
met de be/oekers van de sporthal.
Dinsdag 28-12-1993 te 23.45 uur werd in de brievenbus
van de Rabobank vuurwerk afgestoken waardoor enkele
pos t s tukken door het vuurwerk aangetast werden.
In de nacht van oud op n i euw werden de navolgende
vernielingen gepleegd:
- op de Sterreweg werd een hekwerk van een bouwbedrijf

op straat gegooid.
- vier acasia boompjes werden eveneens aan de Sterreweg

doormidden geknakt .
- aan de Tramstraat werd een verkeersbord vernield .
- b i j een w i n k e l aan de Raadhuisstraat werd een etalageruit

door vuurwerk vernield.
- wederom schade b i j de Rabobank, de toegangsdeur werd

met vuurwerk bewerkt , daardoor raakte de deur ont/et.
- op meerdere plaatsen werden groene PTT brievenbussen

mei vuurwerk opgeblazen.
aan de Korenbloemstraat werd n ieuw jaarsmorgen tegen
07.30 uur vuurwerk door de brievenbus in de woning
gegooid, veel lawaai en een verschroeide deurmat was het
gevolg.

- aan de Holstraat werd een personenauto beschadigd door
vuurwerk, twee deuken en schroeiplekken waren het
gevolg.

- meerdere rui ten kwamen als gevolg van vuurwerk onder
de brand en schroeivlekken te zi t ten.

In de vroege ochtend van l januari 1994 werden twee
Hengelose knapen door ons bekeurd terzake baldadigheid.
Een jongeman was bezig met vuurpij len en ballen gericht
te schieten op een e ta lageru i t . De andere jongeman vond
het nodig te proberen een jonge boom te vernielen aan de
Ruurloseweg. Toen hij ons zag staakte hij maar vlug. Toch
levert hem dit een bekeuring op.
2 januari
Wederom werden twee jonge boompjes aan de Sterreweg
door midden geknakt .
Aan de Spalstraat weiden v i j f jonge boompjes door midden
geknakt . T i j d s t i p tussen 02.00 en 02.30 uur.
Brand.
Aan de Veermansweg brandde een schuur af met daarin
opgeslagen hooi en stro. Alleen materiele schade was het
gevolg.
Telefonisch lastig gevallen.
Ons bereiken berichten dat jonge meisjes momenteel tele-
fonisch worden benaderd door een manspersoon die zich
ui tgeef t als organisator modeshow. Hij vraagt dan tevens
adressen om andere meisjes daarover te benaderen. Daar
het niet bekend is wie deze man is en waarvoor hij werk t ,
raden wij een ieder aan de/e man NIET te woord te staan
en geen gegevens over jezelf dan WC l een ander te verstrek-
ken.

Met betrekking tot de plaatsgehad hebbende vernie l ingen
kunnen wij /eggen dat er een onderzoek naar wordt inge-
steld. Echter tot het oplossen van deze ergel i jke fei ten
hebben w i j de h u l p nodig v a n u i t de bevolk ing . Wi j ver/oe
ken dan ook bij deze indien U ons iets k u n t vertel len dat dan
ook niet te la ten. Uw informat ie /.al v e r t r o u w e l i j k worden
behandeld. (Po l i t i e Hengelo ( i ld , te l . 1230, werkdagen
tussen 09.00 en 12.00 u u r )

J. G. Tabor

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

OPRUIMING

Kohier Wissink

DRUKKERIJ WOLTERS

DAMMEN week 52
Het oudejaarstoernooi is succesvol verlopen. De sfeer zat
er al gauw in, waarbij de klok soms leidde tot spelvreugde
(geen ingewikkelde lange part i jen, vanwege 10 min . per
persoon) maar ook tot "spelverdriet". In de hu isdamklasse
waren twee oud-aspiranten die streden om de Ie plaats.
U i t e i n d e l i j k werd dit Ernst-Jan Weustenenk 7-14 ( a l s enig-
ste van deze avond ongeslagen), 2e werd AmoldGrotenhuy s
7-10 en 3e werd Bennie Oldenhave 7-8.
Bij de jeugdleden was het helemaal spannend. Zij gaven
e l k a a r geen duimbreedte toe. zodat er drie op de Ie plaats
eindigden. Dit waren Michiel Derksen. Arjan Meulenbrugge
en Stefan Hoehink, allen met 5-7. "Helaas" was er voor hen
geen t i j d meer voor een barrage.
Bij de seniorenlcden w a s het Arie Blom die ( i e r r i t Botter-
man af troefde in de barragewedstrijd die zij speelden, nadat
ze gel i jk eindigden met 7-1 2. 3e werd in deze 2e groep Yke
Schotanus g e l i j k met Leo Koldenhof, beide 7-X.
In de Ie groep was het Harry Vos met 9-15. die Herman
Luimes 9-14 en zijn broer Jaap Vos 9-12 net voor bleef.
Oud speler Freddy Hofman werd hier 4e met 9-1 L
Iedereen die aan dit toernooi mee deed kreeg een mini
krentenbroodOtn n ie t met lege handen naai h u i s toe te gaan.
(het verschil in de prijzen zat in het aantal krenten die erin
za ten)

NIEUW LOGO V. EN A.V. PAX
Tijdens de najaarsledenvergadering van de v. en a.v. Pa\ is
besloten om een nieuw clublogo te gaan voeren. Het logo,
dat ontworpen is door John Eijsink (speler van het lOe
el f ta l ) heeft de volgende belangrijke punten:
- clubkleuren b lauw-wi t
- herkenbaarheid van de soort sport die Pax heden ten

dage bedrijft = voetbal
- naast de officiële clubnaam ook de plaatsnaam
- een afbeelding die on losmake l i jk verbonden is met

Hengelo Gld
Kortom: herkenning in een oogopslag.
Ui ter l i jk bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zullen
al le spelers, van de jongste pup i l l en tot en met het Ie e l f t a l
het logo, uitgevoerd als een geborduurde badge op hun shirt
voeren.

Sinds het Kerstzaalvoetbaltournooi van Pax in de sporthal
te Hengelo Gld, zijn er stickers van het nieuwe logo
verkr i jgbaar a ƒ l ,00 per stuk.
Met de opbrengst van deze verkoop, alsmede door het
bijspringen van een 4-tal sponsoren worden de badges
gefinancierd. De stickers zijn ook te koop bij de bekende
Pax-adressen.

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

GLAS-VERF-BEHANG

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

RUIMT OP
EN DAT BETEKENT WAT!!

gordijnen

vloertegels

meubelen

etc. etc.

vanaf 2.50

vanaf 1.00

50% korting

zie etalages en
loop vrijblijvend naar binnen

Zondag 16 januari

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rond weg 2a - Hengelo (i ld.
Tel. 05753-1424

Gevraagd hulp in de huis-
houding, maandagochtend.
Tel. 05753-1865.

Te koop bruine en wit te eie-
ren en appels o.a. Llstar ,

tonica, Jonatan en Jonagored.
D. Cormmme. Voortscweg

l l . T o l d i j k .

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen in het vervolg de

advertentiefs
donderdags vóór 11,00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 J A N U A R I 1994

Remigiuskerk

10.00 u u r ds. A. B. l - l b c r t H e i l i g Avondmaal

bevest iging ambtsdragers Kinden ieve iu t i ens t

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

(iocde Herder kapel

10.15 uur ds. P. F. de Vries

R.K. Kerk Hengelo <;id

/alerdag 15 januar i 19.00 uur Eucharis t ievier ing

/omlag 16 j anua r i 10.00 uur Woord en ( ' o inmuniev ie r ing

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag l S januar i l
1
) . (H) uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenhorg: zaterdags om l1).00 uur Weckeiidviering;

/.omlags om 10.00 uur Hoogmis.

Hui /e Maria l'ostel: dinsdagsmorgeiis om 9.30 uur H. Mis;

dage l i j k s Ro/enhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

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

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een v r i j

spreekuur: l ' hoeft hiervoor dus n ie t te hellen!

1 4 - 17 J A N U A R I

Dr. Koning, te l . 1266

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

morgen OX.OO uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiwcg 2. Kei jenborg. te l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i l d . t e l . 1277.

Woensdag: dr. Eyck. Kas tanjc laan 7, Hengelo ( i ld . tel . 1277.

Donderdag: dr. Koning. Kastanje laan 1. Hengelo ( i l d . te l . 1266.

Apotheek Hengelo ( , l d , Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingsl i jden: maandag t .e . in . vri jdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

I X . O O uur . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, hui len de

openings t i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepclherg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 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 weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i ld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 1 1

Hulpdienst

m e v r . Rijpkema. te l . 2439 en mevr. Lubbers. te l . 2766. In

Kei jenborg mevr. Hakvoort . te l . 2317 en mevr. van Aken. te l .

2627.

Kruiswerk ()ost-(Gelderland

Kruiswerk ( )ost - ( iekler la iul is 24 uur per dag te bereiken via

te le foonnummer 06-SS06 ( b i j n a grat is , 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (p laa ts het

(u i t l een ( sp reekuur is .

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bel len tussen O

1
).(K) en 12.00

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

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vr i jdag van X.30-9.30 uur.

-( ie/ ins- /he jaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo ( C J ld) .

Vorden en Steenderen: /.utphenseweg l c. Vorden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d ) :

Zutphcnscueg l c. Vorden. t e l . 05753-2345.

- Maatschappeli jk werk voorde gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen. t e l . 05755-1659.

-Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:

Sta t ionsp le in 12. Zelhem. te l . OS342-2151.
-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutpnen, tel. 05750-43800.

Be/oek-udres: Hogestraatje 3. Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 401 2. 7200 BA /utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehart iging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddeling bij

problemen, bel ( dage l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 0X3 W-

21025.0X340-41275 of (maandag t .e .m. v r i j d a g ) 0X343-1 2 14.

Vr i jwi l l ige Thuis/org. t e l . 0X340 35000. dage l i jks van 9.00-

10.00 uu r en van IX.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Wit l i aa r , te l . 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. te l . 05755-13X6

Diëtiste

H. /weermk-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 K.I Baak. t e l .

05754-1X09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


