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UITGAVE:

DRUKKKRIJ WOLTKRS
Rcgclinkstraut 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild
Telefoon 05753-1455, b.s.j». 2771

Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (/A-lheiii), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Lange
Varkenshaas

Gepaneerde
Snitzeis

500 gram 9.95 100 gram 1.35
Gehakte Varkens
Duitse Biefstuk Filetrollade

met de hand
C QC geknoopt Q Ar

250 gram ViVV 500 gram Ui v V

NaSJ Of Bami 500 gram 3.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.<7*}

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4."O

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O.C/D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.9D

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

m
LU Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

>
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S
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>
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» CROISSANTS van 1.25 voor 1.00 ;

j GEVULDE KOEKEN
m

per stuk van 1.45 voor 1.00 >
U3XXV8 3INUVM 30 NVA - 3IAIHVM 30 NVA

RUNDERLENDE
500 gram 9.65
GEHAKT CORDON BLUE
per .stuk 2.35

KATENSPEK
1 00 gram 1.75

TONGEWORST
1 00 «.rum 1.4 O

Bestel vroegtijdig uwPinksterrollade.
Tevens verzorgen wij ook uw

Fondue- of Gourmetschotel.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

ZOMERDEKBEDDEN
Tijk: 100% katoen-tricot

vulling: 100% scheerwol

Wol heeft een klimatiserende werking.
Wol kan 35% van haar eigen gewicht
aan vocht bevatten zonder klam aan te
voelen en geeft dit vocht weer makke-
lijk af aan de buitenlucht.

GISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo (Jld - Tel. 05753-1425

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Volop PERKGOED o.a.
Geraniums, Fuchia's, Lobelia,

Allyssum, enz. enz.
Nu:

Afrikanen per24 stuks 8.95

Begonia's per24 stuks 8i95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KERKSTRAAT 6

Zie onze
dagaanbiedingen.

volop keuze
Bospeen, Asperges,
Spinazie, Bonen enz.

Voor de Pinksterdagen

Pinksterbrood met spijs
7.50

Maisbroodjes 6 voor 2.95
Aardbeiensnit 6.95

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

WN[^OLENB/«KKERS Te|. 05753-1200

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

fuchia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

l vergeten...
Da's het gevaar. Goede lenzen moeten /it-

Icn. (ieen irritatie, («een ongemak.

( nmfortabel met een prima gezicht-

vermogen. Zacht of hard. Wat u

maar wilt. Wij adviseren u graag.

Kom langs. Morgen nog.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

__._ „ „__. ,-, T-.-IOO,, OB753 ,77,

dc optirk speciaal/aak
's maandags gesloten

JONG GELEERD, OUD GEDAAN

\A-vJ

Geld groeit hard, als je vroeg start. Bijvoorbeeld met

de VSB-Spaaractief-rekening. Tot zijn of haar acht-

tiende jaar spaart u voor uw kind een volwassen

bedrag bij elkaar. Daarna zijn er met de Spaaractief-

rekening nog volop mogelijkheden om een aardig

kapitaal op te bouwen. Tegen aantrekkelijke rente-

percentages. Kom gerust langs en laat u vrijblijvend

adviseren over de Spaaractief rekening en alle ande-

re spaarvormen.

Memeli
B

VSB»BANK

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld. tffa
Telefoon 05753-1521 nvaVlid

Pinkster-Primeur

de Bleijke-Bol

Een verrukkelijke vruchtenbol met

een verrassende vulling. Wij laten u

graag een stukje proeven.

. |jv Natuurlijk weer van de zaak voor

mensen met smaak!

HENGELO - GELDERLAND

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

Wij wensen U zonnige Pinksterdagen.

1ePinksterdag22mei

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
Rondweg 2a - Hengelo (ïld.

Tel. 05753-1424

Pruiken & Toupets
Ka.il worden k;m vele oor/aken hebben. Dit kan

ijcvolijni hebben voor uw /elfvertrmiwen. Met

een toupet. pruik of haarstukje van (leert Keintjes

voelt u /ich als herboren, l ' kent u/ell

weer. In on/e haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wi j /c

over vacuüm haarwrrk /on-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,
l'ierre Balmam. Free World en Anus. Alle moder-

ne kapsels /ijn mogelijk, /owel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u lanjjs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan dr wrt> /utphfii - Doftinrhem

Woensdag 25 mei zijn onze salons gesloten, omdat op deze
dag één van onze medewerksters in het huwelijk zal treden.

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

GERANIUM- en
PERKPLANTENMARKT
Rechtstreeks van de kwekerij:
• vele soorten geraniums
• diverse soorten fuchsia's
• allerlei kuip- en potplanten
• ruim 150 soorten perkplanten
enz. enz. enz.

Klimmende Bronckhorster Geraniums
(tot 2 meter hoog)

Terra Cotta en maleis aardewerk
1500 m2 verkoopruimte

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk). Tel. (05754) 1406

Openingstijden:
ma. t/mvr. 08.00-12.00 en

13.30-18.00 uur wo. tol 1200
zaterdag 08.00-12.00 uur

en 13.30-16.00 «ur.



Dankbaar en blij /ijn wij mot de geboorte van on/e
dochter en mijn /usje

5 mei 1W4

LINDA

Henk, Jannie en Mark Luhbers

Molenenk 7
7255 AX Hengelo ( ( i l d . )

BKNNIK W K V K . R I N K en MARJA STKKCiE

gaan trouwen op vrijdag 20 mei 1994 om l l .30 uur
in het gemeentehuis te Hengelo ( i l d .

De receptie is van 14.30 tot 16.00 uur in /aal
Winke lman , St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Ons adres b l i j f t :
Ottenkampweg 5
7256 BH Keijenborg

Pinkster-Primeur

Boterbolletje.Bijt eens in een heerlijk

Boterzacht en vol van smaak.

Pinksterpakker 10 stuks van 5.50 nu 4.45

Bakkerij Kreunen-w.05753-1474
De zaak voor een boterzachte smaak!

Hartelijk dank....

voor tic vele gelukwensen, bloemen on a t tent ies die
wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
huwelijksfeest.

HKRMAN en URSKLA W K V K R I N K

Boomgaard 23
702! KZVelswijk

Hamove - Hengelo Gld.

Zondag 22 mei (1e Pinksterdag)

Puzzel-oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen

Inschrijven vanaf 13.30 uur bij café
't Hoekje, Spalstraat 1 te Hengelo Gld.

Start 14.00 uur.

DANKBETUIGING

Langs do/.e weg wil ik a l len , huren, f ami l i e en
bekenden bedanken voorde belangstelling aan mij
in het / i ekenhu i s on thu is .
A l l e n har te l i jk dank.

H. BANNINK

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

\ looit u nog materiaal voor de Rommelmarkt op /aterdag
l l juni van de chr. mu/ iokver . Crescendo, hol dan tel .
05753-1782.
Ook 2e hands kleding is van harte welkom (graag wel
gewassen).
P.S. het materiaal wordt t/m /aterdag 4 juni opgehaald!!!

SNITZELS 100 gram 1,60
GEGRILDE HAM 100 gram 2.25
JACHTWORST 100 gram 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Cafetaria Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo (Gld) - tel. 05753-1212

zoekt

medewerkster
voor 2 avonden per week

* wisselende diensten

* ook weekend

* min. leeftijd 18 jaar

* liefst met ervaring
* geen vakantiewerkü

Sollicitaties, schriftelijk of telefonisch, t.a.v.

dhr. of mevr. Langeler.

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"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.

l 9950 WL Pieterburen Giro 8020 l

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

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

KINDKRTA ARTKN? Voor

de leukste kijkt u in ons
Taarten-infoboek. Bakkerij

Kreunen, tel. 05753-1474.
Wij maken Kindertaarten
met ple/ier.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS -VERF -BEHANG

Boterbroodjes, boter/.acht
en vol van smaak Hcslist
even proberen, nu kennis-
makingsaanbieding bij
Hakkerij Kreunen.

Nieuw in Hengelo de
Hleijke-Bol. Komt u even
proeven bij Bakkerij Kreu-
nen mmmm lekker.

N U B I J O N S I N D E S C H I J N W E R P E R S

Peugeot 205 junior, wit, 3 drs

Peugeot 205 XE accent, z.grijs, 3 drs

Peugeot 205 Accent 1.1, rood, 3 drs

Peugeot 205 XS 1.4, rood, 3 drs

Peugeot 309 XR 1.4, wit, 3 drs

Peugeot 309 XL profil, rood, 3 drs

Peugeot 309 GR 1.4, wit, 5 drs

Peugeot 309 XL profil, rood, 3 drs

Peugeot 309 GRD 1.9, rood, 5 drs

Peugeot 309 GRD plus, rood, 5 drs

Peugeot 405 GR 1.9, beige

Peugeot 405 SRI, blauw

Peugeot 405 GXD, wit

Peugeot 405 GLX 1.6, blauw

Peugeot 405 GRD 1.9, wit

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Bleekstraat 14
Hengelo Gld

Tel. 05753-1947

Plakhorstweg 8
Doetinchem

Tel. 08340-32851

l - i - i i complete zonnebril
met glazen op eigen

sterkte vanaf slechts 98,-'
• Spil |

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374 DRUKKERIJ WOLTERS

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN BEKENDMAKING BOUWPLAN
Volgens het collecterooster 1994 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
29 mei t/m 4 juni - Nat. Epilepsie Fonds
5 t/m 11 juni - AVO Integratie Gehandi-
capten.

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 burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en
wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking te kunnen
verlenen aan het bouwplan van:
H. J.M. W. Gieling-Klep, Plataanweg2b te Hengelo, voor het plaatsen van een tuinhuisje

op het achtererf.
Het bouwplan ligt met ingang van 19 mei 1994 gedurende twee weken ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen
van de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 17 mei 1994
De burgemeester voornoemd

VERGADERING COMMISSIE WELZIJN EN SOCIALE ZAKËNJ

De raadscommissie Welzijn en Sociale Zaken houdt op woensdag 1 juni a.s., om 20.00
uur, een openbare vergadering in het gemeentehuis te Hengelo Gld.
Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegen-
heid 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.
Op de agenda staan de navolgende punten:

1. Opening.
2. Verslag van de vergadering van 23 februari 1994.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Leesmap (afdoenings- en kennisgevingsstukken)
b. Bericht van opheffing C.J.V. Jong Gelre
c. Meerjarenbeleidsplan van de Arbeidsvoorziening
d. Jaarverslag 1993 van Speel-o-theek "Dribbel-In"
e. Beleids- en werkplan 1994 Algemeen Maatschappelijk Werk van de Zorggroep

Oost Gelderland
f. Rapport "Woonzorgcentrum Steenderen" van het gemeentebestuur van Steen-

deren

4. Vaststelling beleidslijn m.b.t. akkommodatiesubsidies.
5. Rekening '93 en begroting '95 van St. Staring Instituut.
6. Subsidieverzoek van C.J.P. Oost Nederland.
7. Subsidieverzoek van G.S.V. 'de IJsselstreek'.
8. Subsidieverzoek van de St. 'Spindo'.
9. Verzoeken in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

a. St. Hulp aan Bosnië en Hercegovina
b. St. Platform Zuid Afrika

10. Subsidiëring St. Openbare Bibliotheek.
11. Afrekening A.M.V. '92-'93 van de St. Algemene Muziekschool.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 31 mei
1994, des avonds om 8 uur, in de raads-
zaal van het gemeentehuis. De agenda
en de daarbij behorende voorstellen lig-
gen vanaf 17 mei 1994 voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis en de biblio-
theek.

WONINGWET
Burgemeester en Wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
9 mei 1994 tot en met 15 mei 1994 een
aanvraag ingevolge de Woningwet is in-
gekomen van:
Woningstichting "Thuis Best", voor het
bouwen van 8 woningen, plaatselijk be-
kend Torenzicht 14 t/m 20 (even) en 251/
m 31 (oneven) te Hengelo Gld.;
de heer P.M.L. Montfroy, voor het bou-
wen van een woning, plaatselijk bekend

Dreef 5 te Hengelo Gld.;
de heer A. Veltman, voor het bouwen van
een woning, plaatselijk bekend Dreef 3 te
Hengelo Gld.;
de heer G.H.T. Veldscholten, voor het
slopen van een schuur, plaatselijk be-

kend Hummeloseweg 28 te Hengelo Gld.
Belanghebbenden worden in de gele-

genheid gesteld van de stukken kennis te ••••••••••••••••••••••••••••̂ •̂••••̂ •••i
nemen en hun eventuele bedenkingen binnen 10 dagen na dagtekening van deze publikatie aan het gemeentebestuur kenbaar te
maken.

Hengelo, 17 mei 1994.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER
Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
Fleur Decor, voor het van toepassing worden van het Besluit Detailhandel milieubeheer
op een bloemenzaak, gelegen aan Kerkstraat 5 te Hengelo;
Met betrekking tot het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan
milieubeheer voor reeds opgerichte inrichtingen waar propaan wordt bewaard zijn
meldingen ingekomen van:

de heer H.J. Oortgiesen, gelegen aan 1e Berkendijk 7 te Hengelo;
de heer G.H.W. Zerstegen, gelegen aan 1e Berkendijk 5 te Hengelo.

Hengelo, 17 mei 1994.



EPILEPSIE
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking

van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.

Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan

kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.

Honderdduizend mensen hebben het. Daar

zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-821 2411.

STEUN DE rCGfJVAANVAL OP HET ONVERWACHTE.

^ Op zoek naar
de oplossing

Wist u dat er in Nederland 350.000
i mensen zijn met diabetes (suikerziekte)?

En dat dit aantal nog aanzienlijk toeneemt?
Iedereen kan diabetes krijgen, jong en oud,

van de ene dag op de andere.

Diabetes kan met medicijnen worden behandeld, maar is niet
te genezen. Diabetes kan ernstige complicaties veroorzaken,
zoals oogziekten, hart- en vaatziekten en nieraandoeningen.

De wetenschap is hard op zoek naar de oplossing voor deze
ingewikkelde chronische ziekte.

Steun daarom het wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort.

Bank 70.70.70.805 Giro 5766

Mogen wij even Uw aandacht?
Tot voor kort was het ook mogelijk om naast de ge-
wone openingstijden van Drukkerij Wolters (van maan-
dag t/m vrijdag), bij Boekhandel Wolters boeken voor
geboorte, huwelijk, jubileum enz. te reserveren.
Daar genoemde boekhandel echter verplaatst is, is
dit daar NIET meer mogelijk.
U kunt nu tijdens de openingstijden van Drukkerij
Wbiters, op het adres Regelinkstraat 16 te Hengelo
Gld, iedere dag van 8.00 tot 17.00 uur (van 12.30 tot
13.30 uur gesloten) van maandag t/m vrijdag terecht
voor deze boeken.
Bovendien zijn wij van vrijdagavond tot maandag-
morgen telefonisch bereikbaar onder no. 05753-2771
(b.g.g. 05753-1981) voor het maken van een afspraak
om boeken te reserveren of drukwerk te bestellen.

De openingstijden zijn dus:
maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

(gesloten van 12.30-13.30 uur)
vrijdagavond tot maandagmorgen tel. 05753-2771

(b.g.g. 05753-1981)

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

'Ik teken voor de Novib Methode.'

Mensen in de Derde Wereld wil lm op rif jrn kracht verder.

Help /«' daarom liever duurzaam: s teun de \ovi l» Methode. Tel. 070 .i 12 l 777.

Giro 100 200.

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



Speciale aanbieding

T-Shirt met knoopjes

per stuk 19.90 2 voor 30.00

T-Shirt ronde hals per stuk 16.95

2 voor 25.00

± 8 kleuren per model

Schröder Mode
bij de kerk - Hengelo Gld

OPENING N I K t i W K BIJENSTAL

Op /aterdagmiddag 21 mei /al de n ieuwe bi jenstal van
bijenvereniging "De Vooruitgang" Ie Hengelo, of f ic iee l
worden geopend.
Om 14.30 uur /al in aanwc/igheid van de genodigden de
openingshandel ing worden verr icht door dhr. Meurs. wet-
houder van de gemeente Hengelo.
Om 15.30 uur is het onderkomen voor een ieder vri j te
bezichtigen.
Er /ijn diverse stands inger icht op het gebied van b i j en ,
m i l i e u en natuur .
Tevens bestaat er de moge l i jkhe id om mee te doen aan een
prijsvraag. Voor het lu t te le bedrag van ƒ 2.-- kan men in het
be/it komen van een "bijenlos". Met behulp van de/e les
kan het vragenformulier worden ingevu ld .
Do 5 beste in/enders kunnen aanspraak maken op een
se i/oen gratis imkerles, bij lid worden nadien, krijgen /e de
proetk is t met bijen als geschenk.
De vcrcn ig ingss ta l is te vinden aan de Dijenborgsestraat.
achter de dorpsbleek.

HAMOVK - PUZZKL ORIKNTERINGSRIT

De auto-en motorclub Hamove heel t op/omlag 22 mei ( I e
Pinksterdag) weer haai jaarl i jkse P i n k s t e r r i t ui tge/et . Het
is een orienteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen
volgens het pu//.elreglement van Hamove met een rust in
het clubgebouw van Hamove in Varssel voor een kop
koffie en een opdracht.
Men kan i n s c h r i j v e n voor do/.o rit vanaf 13.30 uur bij café
't Hoekje, Spuistraat l te Hengelo ( i l d . De start is vanaf
14.00 uur.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HEN(iEL() (JLI) .

Wedvluchl vanaf Montargis . d.d. 7 mei 1994. afstand 516
km. (ielost om 07.30 uur , aankomst t i jd Ie d u i f 14.37 uur,
laatste 15.20 uur .
( i . S l in issen l en 6
J. Hei gei voet 2
J. Achlerstraat 3
E. Koers 4
J. Tennissen 5 en 7
A. Peters <S
J. v.il. Toorn 9

T. Meijer K)

Wedvlucht vanaf St .C.hisl . Hornu.d.d. 7 mei 1994. afs tand
24K km. (ielost om 09.45 uur , aankomst l e d u i f l 2.50 uur.
laa ts te 13.10 uur .
L. te Stroet l , 3 ,4 .6 , 7 en S
J. Meijer 2
G. Kompers 5
A. Kamperman 9 en 10

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J.B.EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
™ geboorte- en huwelijkskaarten
v 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
v* enveloppen, briefkaarten, sets
* ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kuntu hier ook opgeven.

DE WIERSSE

Tuinopeningen in de bloeitijd van de voor juarsplanten

en de rhododendrons, voorjaar 1994.

De tu inen van de Wiersse. één van de S kastelen van
Vorden./u Hen i n me i van d i t jaar drie maal voorliet pub l i ek
worden opengesteld. De eerste tuinopeningen vallen op
/omlag 22 en maandag 23 mei. P inks teren . Op de Wiersse
verwaeht men dan een weelde aan bloeiende voorjaars-
planlen: blauwe regenen vroege k l imro/en legen de muren
van hel huis . wcidcbloemen in het hooiland en l e l i e t j e s -
van-dalen en d a l k r u i d in de w i l d e t u i n . I r i s en t ro l l iu s
bloeien in de borders van de lage t u i n en elematis siert de
pergola. Overal in t u i n en park omkru l l en /.ich de vele
v e r s c h i l l e n d e soor ten v a r e n s en ook de vroege
rhododendrons en a/alea's slaan in bloei. Op /omlag 29 mei
/ i j n d e t u i n e n w e e r o p e n g e s t e l d . D a n / u i l e n d e
rhododendrons in de ld hectare grote t u i n e n en het in
Hngelse landschapsstijl aangelegde park in volle bloei
staan. Daarnaast kan men genieten van een grote verschei-
denheid aan weide- , bos-, border- en k l i m p l a n t e n .
De tu inen van de Wiersse / i j n open op /omlag 22 mei en
maandag 23 mei ( P i n k s t e r e n ) en /omlag 29 mei van 10.00
tot 1S.OO uur.
De en t reepr i j s bedraagt ƒ d.OO per persoon, kinderen tot d
jaar mogen grat is naar binnen. Homier worden nie t toege-
laten, ook niet aan de l i jn . Hntrcegeld wordt geheven ten
bate van het tuinonderhoud.
De Wiersse l i g t aan de Vordense beek. die de grachten
voedt. Te bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo. d.S km
vana f Vorden. Gratis parkeren.
"De Wiersse. beschrijving van de tu inen" , is een gids met
teks t van Romke van de Kaa. plattegronden en historische
kaar ten. De/e gids is in de t u inen ve rk r i j gbaa r .
Voor een groepsbe/oek bu i ten de bovengenoemde open-
s t e l l i n g , onder l e id ing van een vakkund ige gids. kan men
contact opnemen met mevr . S t e l l i ng , te l . 05735-1409.

C.P.B. BIJEENKOMST

Op donderdag 19 mei a.s. om 19.45 uur wordt de leden-
vergadering gehouden in "Ons Huis" aan de Beukenlaan.
De/e avond is mevr. L e u v e n s t e i j n - H r e u k i n k de gast. / i j
heelt /ich verdiept in de geschiedenis van symbolen van
merklappen. Daar /al / i j de/e avond het een en ander over
ver te l l en .
Als a f s l u i t i n g van het sei/oen is het j aa r l i jk se u i t s t ap j e
gepland. Dat is op 7 j u n i a.s. De tocht gaat naar Ut rech t en
omstreken.

HENGELWEDSTRIJI) LEDEN HHV/ZHV

De j a a r l i j k s e hengelwedstr i jd georganiseerd door de HHV
u i t Hengelo ( G l d . ) w e l k e gehouden werden i n h e t
Tweii tekanaal kenmerkte /ich in tegenste l l ing tot vorig
jaar (on weer) door betere weersomstandigheden maar slech-
tere vangsten.
De beste 10 resultaten van /elhem brachten 3500 gram op
de schaal, t e r w i j l de Hengeloërs d49() gram bij elkaar
vis ten .
De i n d i v i d u e l e u i t s l a g e n :
1. G. Bosman - HHV - 19X0 gram
2. G. W e n t i n k - HHV - l 750 gram
3. G. Weuslenenk - HHV - l 100 gram
4. J. Kei - H H V - 8 5 0 gram
5. H. Hikc ldc r /H V - dSO gram

ORANJECOMITE H K N ( G K M ) (JLD.
l-A-n korte t e rugb l ik op Koninginnedag 1994.
Dank / i j de b i jdragen van sponsors, de H.K.M, en na tuur-
li jk de opbrengst van de collecte is het ( ) ran jccomilé in staat
geweest een geslaagde dag te organiseren.
De opbrengst van de collecte was b i j n a ƒ d.900,--. De/e
gelden /.ijn onder andere besteed aan huur luch tkussen .
p r i j / cnge ld , h u u r kramen, gas voor bal lonnen en a l l e r l e i
andere k le ine re u i t g a v e n . Voorts resteert nog een gering
hanksaldo voor moge l i jke tegenvallers.
Ui teraard gaat er veel dank uit naar alle goede gevers en
men hoopt een volgend jaar u cerec-n beroep te mogen doen
op eenieder om /o mogel i jk een nog groter Koninginne leest
1995 te vieren.

LAAT
CARA-

PATIENTEN
NIET

STIKKEN
Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een

week zonder eten, een dag zonder drinken, maar

geen minuut zonder lucht. Geen lucht meer

krijgen, dat gevoel hebben we allemaal wel eens.

Carapatiënten leven dagelijks met dat gevoel.

Patiënten met astma en bronchitis hebben vaak

op onverwachte momenten last van

benauwdheid, terwijl mensen met longemfyseem

daar zelfs voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met

voorlichting, scholing en onderzoek. U weet,

daarvoor is veel geld nodig. Reeds 35 jaar doen

wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u.

Ook dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Geef aan

de collectant of stort uw gift op giro 55055 of

bankrekening 33,59,58,885

Astma££Fonds
Giro 55055

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

112 jaar garantie op onderdelen

pffLITIE
• Noord- «n Oojt-G«ldtrland

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

JJ

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

Kerk- en andere diensten
PINKS TKRKN - 22/23 M KI 1994

Kemigiuskerk

Ie Pinksterdag - 10.00 uur ds. A. B. I - I n e r t . Ds. P. F
;
. de Vries -

Belijdenisdienst Kindernevendiensl

2e Pinksterdag - 10.00 uu r ds. R. J. ten Have

(Goede Herder Kapel

Ie Pinksterdag - 10.15 uur ds. D i j k m a n . Vorden Jeugildienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Pinksteren
/alerilag 21 mei 19.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. het ge-
mengd koor
Zondag 22 mei 9.00 uur Euchar is t ievier ing
Maandag 23 mei 10.00 uur Woord en Communieviering op de
Blei jke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 uu r Weekends iering;
/ondags om 10.00 uur Hoogmis: vvoensdagsavonds 19.30 uur
Ro/enhoedje bidden: vrijdagavond* 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui /e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:
dagel i jks Ro/enhoedje om IX.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend OX.00 u u r e n is uitsluitend bedoeld v oor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en Zondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j
spreekuur gehouden: U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOKNS1) \(J 18 MKI

Dr. Eyck. tel . 1277

20-24 MKI (Pinksteren)

Dr. Koning, te l . 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopl van 17.00 uur 's a \onds tot de volgende
morgen OX.OO uur.
Maandag: dr. E i j k e l k a m p . Kokleweiweg 2. Keijenborg. tel .
2262.
Dinsdag: dr. Eyck. Kas tan je laan 7. Hengelo ( i l d . te l . 1277.
Woensdag: wisselavond. /.ie hoven
Donderdag: dr. Koning. Kas tanje laan 1. HengeloCi ld . lel. 1266.

Apotheek Hengelo (Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-
1X.OO uur , /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i len de
openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

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

Spreekuur ge/elsehapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.00
uur . maandag en donderdag 19.(K)-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenaris, ook in hel weekend.

POLI HE-INFORMATIE AEDELINCJ HENGELO GLD

Se jaargang nr. 16 - periode 4 mei t/m 9 mei 1994

Verkeor:

*** In do nacht van vrijdag 6 op /aterdag 7 mei gaf een
bestuurder van een personenauto geen gevolg aan een
stopteken van de politie. Na een korte maar hevige achter
volging door de bebouwde kom van Hengelo ( ( i l d . ) reed do
betreffende bestuurder /ich op een gegeven moment "vast"
in een weiland, waarna hij kon worden ingerekend. Er
ontstond schade aan het wei land als aan het betreffende
voertuig.
<** Qp vrijdag 6 mei vond oen kleine aanrijding plaats

tussen een rijdende en oen geparkeerde personenauto in de
Kerkstraat te Hengelo ( ( i l d . ) . Kr ontstond slechts l i ch te
mater ië le schade.
*** Ken bestuurder van een (onver/ekerde) i acemotor
werd gewaarschuwd voor het "i l legaal racen" op de open
bare weg. Hem is toege/egd, dat b i j oen volgende consta-
tering / i j n machine inbeslag genomen wordt.
Strafrecht:
*** In do nacht van /aterdag 7 op /omlag S mei is door een
aanta l jonge lu i weer i l legaal gebruik gemaakt van het
/wembad a lh ie r . Op / i ch /e l l hebben w i j a ls po l i t i e met het
/uommen niet /o'n probleem. Helaas is het echter /o. dat
er ook andere /aken spelen, die het voor ons onmogeli jk
maken om dit /wemmen toe te slaan, /o heel t men /ijn
behoeftes gedaan op de d u i k p l a n k en in het bad / i jn er een
aan ta l verniel ingen geplaagd. K r / a l dus de komende /omer
door ons weer bekeurd worden, waarbij tevens de namen
van de "overtreders" aan de beheerders van het /wembad
zullen worden doorgespeeld, waarna hen d e f i n i t i e f de
toegang tot het bad /.al worden ont/egd. /.oals a l t i j d moeten
de goeden weer onder de kwaden l i jden. Mocht men
ont /egging van tic toegang tot hot bad weer op het
zwenbadterrein worden gesignaleerd dan maakt men /.ich
schuldig aan een m i s d r i j f (e r lv redebreuk) en /al de boete
ui teraard hoger u i t v a l l e n .
Overig:
*** Bemiddelend opgetreden bij enkele loslopende bij-
tende honden. De eigenaar van de honden /al van gemeen-
tewege worden aangeschreven do honden aangelijnd te
houden.
*** Bemiddeld bij een reeds langslepende kwest ie tussen
een huurder en verhuurder. Betreft echter een civiele /aak
waar wij als poli t ie weinig anders aan kunnen doen dan
adviseren.
*** Melding gekregen van een 2-tal met aardappelen
ventende jongens in de avonduren. Daar man de /aak niet
vertrouwde belde men de pol i t ie . Achteraf was het al lemaal
oké.
*** Diverse bedri jven hebben middels de post een reke-
ning gekregen voor vermelding in een in te rna t iona le ETF
faxgids. Hiertoe is nimmer opdracht gegeven. Als politie
adviseren wij om /ich in verbinding te stellen met de
afdel ing l landelsvooi l i c h t i n g van de Kamer van Koophan-
del . De/e / i jn van de kwes t ie op de hoogte en coördineren
de /aak. K.e.a. speelt n l . ook in andere plaatsen in de
omgeving.
Verloren/gevonden voorwerpen:
*** gevonden: /war tpaarse sport tas met k l e d i n g en
(moederdag (cadeautjes.

B. Koers

Openstelling Politiebureau Hengelo (ïld

Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 1 1

Hulpdienst

mevr. R i j p k c m a . to l . 2439 en mevr. I.ubbers. t e l . 2766. In
Kci jcnhorg mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken. t e l .
2627.

Kruiswerk ()ost-( Gelderland

Kru i swerk ( )os t - ( ie lder land is 24 uur per dag Ie bereiken via
telefoonnummer 06-SS06 ( b i j n a gratis. 3 cent per m i n u u t ) . Via
dit telefoonummerhoort u ook wanneer er in uw (woon (plaats het
( u i t l e e n ( s p r e e k u u r is .

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bel len tussen 09.00 en 12.00
uuD.Zr . J. A. vanden Heuvel regio Midden-Ussel - tel.05750-
16463.

RegionaleStichtingvoorThuisy.orgen Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/ni vrijdag van X.30-9.30 uur.
-Gczins-/bejaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo ( ( i l d ) .

Vorden en Steenderen: /.utpliensewcg Ie . Vorden,
tel. 05752-214S.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d ) :
/.utphenseweg Ie. Vorden. te l . 05752-2129.

- Maatschappel i jk werk voorde gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen. tel . 05755-1659.

(rezins-/bejaarden verzorging en maatschappel i jk werk /elhem:
Sta t ionsple in 12. /elhem. te l . 0X342-2 151.

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.

He/oek-adres: Hogest ruut je 3. /.utphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA /utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de ge/ondheids/org. Voor vragen, h u l p of bemiddeling hij
problemen, bel (dage l i jks van 19.(H)-2().00 u u r ) tel. 0X330-
21025. 0X340-41 275 o! (maandag t .e.m. v r i j d a g ) 0X343-12 14.
Vrijwillige Thuiszorg, te l . 0X340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-
10.00 uu r en van IX.30-19.30 uur.

Verloskundige:

K. Haggeman-Withaar , tel . 05754-1351

Pedicure

Y. Abhink. Toldijk, tel. 05755-13X6
L. Evers-Jansen. te l . 2515

Diëtiste

H. Zweorink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. t e l .
05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpdiens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdteleloon Achterhoek

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


