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Re}>elmkstraat 16

l'osthus 63, 7255 XH Hengelo (J ld

Telefoon 05753-1455, b.K.R. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenhorg,

Velswijk ( /elhem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Koldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KERMIS KEIJENBORG

Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni

Maandag 27 juni

ZONDAGMIDDAG 14.00 UUR 7

GRANDIOZE OPTOCHT
met medewerking van 'n 7-tal muziekkorpsen
DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS

15.30 uur vendelhulde door SCHUTTERIJ-, MUZIEK EN VENDELIERS
VAN „ST.JAN"

Aansluitend SHOWOPTREDEN DOOR SHOWHARMONIE O.B.K. uit
RHENEN
Toegangswegen v.a. 13.00 uur gesloten

Entreeprijs incl. show-optreden O.B.K. Rhenen slechts ƒ 1,- p.p.

Alle dagen dansgelegenheid in de zalen DE SMID en WINKELMAN

VOLDOENDE
PARKEER-
GELEGENHEID

GROOT
LUNAPARK

DIVERSE
ATTRACTIES

o*. O o

Sfeer en gezelligheid
in zaal, tuin en

ROND DE BARBECUE TIJDENS DE

kerm/s
murn

zaterdag m.m.v.

m.m.v.
zondag en
maandag

Wij wensen U plezierige kermisdagen.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN

Kermis Keijenborg
Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni
Maandag 27 juni

Alle drie dagen
DANSEN

m.m.v. showband
KALIBER

In ons café
Stemmingsmuziek

WINRELMAN
St. Jonstroat 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1 267

In café vrij entree

RIA, HERMAN EN MEDEWERKERS
wensen jullie prettige kermisdagen

Zaal WINKELMAN

Stukje VLEES
of een

heerlijke ROLLADE
van SLAGERIJ NIEUWENHUIS

f

HAAS- EN RIBKARBONADE soo GRAM 4.95

SLAGERS ACHTERHAM 100 GRAM 2.20

KIPFILET 100 GRAM 2.20

WEER RUIM GESORTEERD IN
VAKANTIEVLEES IN BLIK

SLAGERIJ NIEUWENHUIS
WIJ WENSEN U PRETTIGE KERMIS

MEDEDELING
Tijdens de kermis vindt de consumptie-
verkoop plaats d.m. v. munten.
Deze munten kunnen zowel bij Winkel-
man als „de Smid" gebruikt worden en
blijven te besteden tot 14 dagen na de
kermis.

Sterkste man van Hengelo

dinsdag 16 augustus a.s.

ORG.TTVBEKVELD

AANMKLI)IN( i deelnemers vanaf 'heden

P. Berenpas
WichmonclKvwcK 41 - Hengelo (J ld - 05753-1555

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rond weg 2 a - Hengelo (J ld.

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U hij Sueters /.ijn.

(ioede k w a l i t e i t !

I
;
ahriekspri j / .en!

ook /aterdags open

nu ook alle soorten

klompschoenen

Klompenmuseum

Uilenesterstraat 10a.

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Verse
Kippenpoten

Runder
Soepbeenderen

4
QP met veel vlees -j QP

• ww SOOgram l iWW

Varkenshaas Rolpens

Q Q5 fi QRW i W W SOOgram W i w W500 gram

Nasi Of Bami SOOgram 3.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) SOOgram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) SOOgram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

SOOgram O. C/O

MALSE VARKENSLAPPEN
SOOgram 4.i?O

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Deze week

Bolussen 5.95
Krentewegge met kaneel 1.75
Noten rozijnen roggebrood 1.00

Amerikaanse aanbieding

Hot Dog de luxe 1.95

Weekend aanbieding

Oranje gebak 4 voor 6.95

Bakkerij
M. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNINC ÎOLENMKKERS

Rommel-/snuffelmarkt
muziekvereniging „St. Jan"

Op zaterdag 2 juli a.s. worden aangeboden
spullen in de bebouwde kom van Keijenborg
en Velswijk vanaf 10.00 uur opgehaald ten
behoeve van de jaarlijkse

rommel-/snuffelmarkt.
Tevens kunt u van 10.00 tot 15.00 uur spullen
bezorgen bij de familie Wissink, Olde Kaste 6
in Keijenborg.
De rommelmarkt vindt plaats op zondag 3 juli
a.s. vanaf 11.00 uur op het Booltinkplein.

BETROUWBARE OCCASIONS
Opel Corsa Swing, 3 drs., rood 1992
Volkswagen Golf 1.6 CL, Wauw 1993
Opel Kadett 1.7 D station, blauw 1992
Peugeot 405 station, wit 1989
Mercedes 190 D, wit 1988
Hyundai 1.5 Scoupe, rood 1991
Ford Escort 1.4 CL, blauw 1987
Fiat Uno 45, rood 1987
Daihatsu Charade, wit 1987
Ford Escort 1.3, 3 drs..zilver 1983
Diverse goedkope auto's

Ij wensen U fijne Kermisdagen toe!
Kermismaandag zijn we gesloten.

St Janstraat 28 Keijenborg Gld Tel 05753-1977

,9

UW BANDEN - ACCU - UITLAAT-SPECIALIST



Woensdag 29 juni a.s. /ijn wij 50 jaar getrouwd.

A. J. OLDENHAVE
en
M. OLDKNHAVK-PRONK

( ie legenheid tot fe l i c i t e ren op zaterdag 2 jul i van
16.30 tot I X . ( H ) uur in Party Restaurant "de Smid",

Kerkstraat l l te Kei jenhorg .

Juni IW4

K.erkekamp 14

7255 CP Hengelo ( i U i .

In verband niet het 25-jarig j u b i l e u m van de

heer B. te Slaa is ons bedrijf op donderdag 30

juni om 12.30 uur gesloten.

Op vrijdag l j u l i /ijn we i.v.m. familiefeest om

18.00 uur gesloten.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40

Hengelo Gld.

tel . 05753-1655

OPEN LUCHTDIENST
op zondag 26 juni a.s.

bij kampeerboerderij

„De Haverkamp"
aan de Vierblokkenweg

Begintijd: 10.15 uur
Voorganger: dhr. van der Ben

uit Lochem

met medewerking van

„de Ballad Singers"

W.K, SATÉ SNITSELS
per stuk . 1.75
H.O.H. GEHAKT

500 gram

TONGEWORST

100 gram

PEKELVLEES
100 gram

4.5O

t.ao

1.85

SLAGERIJ

RATER1NK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Win een overheerlijke
WK Advocaattaart!

Wat moet u doen?
Raad het totaal aantal gemaakte doelpunten
over het hele WK '94.
Deponeer deze advertentie met daarop ingevuld de

uitslag, uw naam en adres in de speciale WK-box

bij uw warme bakker.

Uitslag totaal aantal gemaakte doelpunten:
Naam:
Adres:

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1358

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

:: * H< # # * * ;.•#*##****#*##*******

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1994 worden in de periode van 26 juni t/m 3
september geen collectes gehouden.

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.

GEMEENTELIJKE INFORMATIERUBRIEK
De afgelopen jaren was u gewend dat de gemeentelijke informatie weke-
lijks in "De Reclame" stond vermeld.
Met ingang van dinsdag 5 juli a.s. zal deze informatierubriek, alsmede de
politie-informatie, in "Contact" worden geplaatst.

KENNISGEVING BOUWPLAN
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 voornemens zijn vrijstelling te verlenen als
bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening om
medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan van:
A.T. Roenhorst, Haarweg 4 te Hengelo, voor het plaatsen van een
tuinhuisje.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
23 juni 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken). Gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het
voornemen vrijstelling te verlenen naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo Gld., 21 juni 1994.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de
week van 6 juni 1994 tot en met 12 juni 1994 een aanvraag ingevolge de
Woningwet is ingekomen van:
de heer DJ. Bosch, voor het plaatsen van een schuilgelegenheid, plaat-
selijk bekend Ruurloseweg 75 te Hengelo Gld.;
de heer A.J. Derksen, voor het bouwen van een bergzolder, plaatselijk
bekend Hoge Es 5 te Hengelo Gld.;
de heer J.K.P. de Hoog, voor het verbouwen van de woning, plaatselijk
bekend Hengelosestraat 47 te Keijenborg;
de heer R.H. Pelskamp, voor het bouwen van een fokvarkensschuur,
plaatselijk bekend Koningsweg 5 te Hengelo Gld.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld van de stukken
kennis te nemen en hun eventuele bedenkingen binnen 10 dagen na
dagtekening van deze publikatie aan het gemeentebestuur kenbaar te
maken.

Hengelo, 21 juni 1994.

KENNISGEVING BEKENDMAKING
BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. maken bekend, dat de
door hen op:
16 mei 1974 en 15 april 1976 aan de heer G.J. Bruil verleende vergunnin-
gen ingevolge de Wet milieubeheer voor een mestvarkenshouderij, gele-
gen aan Sarinkdijk 5 te Hengelo Gld.;
13 september 1976 en 20 januari 1977 aan de heer G.J. Denkers
verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer voor een
varkensmesterij, gelegen aan Lankhorsterstraat 10 te Hengelo Gld.;
20 augustus 1979 aan de heer A.F. Langwerden verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkensmesterij, gelegen aan
Tentendijk 5 te Hengelo Gld.;
17 mei 1949 en 22 augustus 1983 aan Seezo Uniformen B.V. verleende
vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer voor een uniformenfabriek,
gelegen aan St. Janstraat 38 te Keijenborg.
is gewijzigd.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen van 22 juni
1994 tot en met 3 augustus 1994 ter inzage.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gege-
ven. Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte van het
voornemen niet is gewijzigd.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot en met 4 augustus 1994 worden
ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-be-

schikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit

te brengen over de ontwerp-beschikking;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen

van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange-
bracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Hengelo, 21 juni 1994.

VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR BOUWPLANNEN
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen vergunning dan wel toestemming verleend:
1. Dreef 3 te Hengelo, voor het bouwen van een woning met berging.
2. Dreef 5 te Hengelo, voor het bouwen van een woning met berging en carport.
3. Baaksevoetpad (ong.) te Hengelo, voor het veranderen van een bestaande schuur.
4. Remmelinkdijk 1 te Keijenborg, voor het plaatsen van een schuilgelegenheid.
5. Torenzicht 14 t/m 20 (even nrs.) en 25 t/m 31 (oneven nrs.) voor het bouwen van 8 woningen.
Tegen deze vergunningen dan wel toestemmingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze

publikatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en
wethouders indienen.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J. Niewold.

Hengelo Gld., 21 juni 1994.

SAMENWERKING BIJ MILIEUHANDHAVING DOOR POLITIE EN GEMEENTE |
Wat is milieuhandhaving
Onder milieuhandhaving verstaan we het door middel van toezicht bereiken dat milieuwetten door particulieren en
bedrijven worden nageleefd.
Wat is het doel van milieuhandhaving
Het doel van milieuhandhaving is bij constatering van overtreding van de milieuwetgeving, nadelige gevolgen voor het

milieu te voorkomen danwei op te heffen. De instanties die de milieuwetgeving handhaven zijn overheidsorganisaties
zoals gemeenten, provincies, politie en de Algemene Inspectie Dienst. In Hengelo krijgt u het meest te maken met de
toezichthoudende milieuambtenaren van de gemeente. Hierbij werkt de gemeente samen met het milieubijstandsteam
van de Regio Achterhoek.
Wat zijn de bevoegdheden van toezichthoudende milieuambtenaren
Toezichthoudende milieuambtenaren hebben de bevoegdheid om (bedrijfs)terreinen en gebouwen te betreden.
Samenwerking politie en gemeente
De gemeente is het bevoegde gezag om de milieuvergunning van bedrijven te controleren. De politie heeft naast de
gemeente een eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving van de milieuwetgeving. In de volgende gevallen worden
door gemeente en politie gezamenlijk controle-bezoeken uitgevoerd:
1. excessen - ernstige milieuschade/verwijtbare bewuste overtredingen, voorbeelden zijn begraven van afval, lozen van

olie in de bodem;
2. handhavingsprojecten - bijvoorbeeld controle op chemisch afval in het afval van particulieren en bedrijven;
3. het 3e controlebezoek bij een bedrijf - dit vindt plaats indien bedrijven na twee controles nog hun milieuvergunning(en)

overtreden;

4. gemeentelijke sancties - indien de gemeente een bedrijf een dwangsom heeft opgelegd, een vergunning heeft
ingetrokken of bestuursdwang heeft ingesteld (sluiting van een bedrijf, of op kosten van de overtreder de overtreding
doen opheffen);

5. bedreigende situaties - indien dreigende situaties worden verwacht voor de toezichthoudende milieuambtenaar;
6. niet toelaten op een terrein of in een gebouw - indien de toezichthoudende milieuambtenaar niet toegelaten wordt

tot het terrein of gebouw.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER
Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
mevrouw A. Harmsen-Steenblik, in verband met de afname van het aantal stuks vee en de verwijdering van een
dieselolietank en stallen, plaatselijk bekend Memelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Hengelo, 21 jun i 1994.

WET MILIEUBEHEER |
Er is een aanvraag ingekomen van:
mevrouw C.J.M, van Ditshuizen-van Hummel, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten
en in werking hebben van een manege, pension, camping met horeca, gelegen aan Gompertsdijk 11 te Hengelo Gld.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het
milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 22 juni 1994 tot en met 20 juli 1994:
- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede 's middags na
telefonische afspraak;

- in de bibliotheek, Sterreweg 14 te Hengelo, op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 21 juli 1994 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur uw bedenkingen inbrengen. U kunt daarbij vragen uw
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als u voor 14 juni 1994 daarvoor een afspraak maakt, kunt u ook mondeling
bedenkingen inbrengen. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling tussen de gemeente,
de aanvrager en de overige aanwezigen. Alleen degenen die nu bedenkingen inbrengen of aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen.

Hengelo, 21 juni 1994

HUIS-AAN-HUIS INZAMELING GROF HUISVUIL DONDERDAG 30 JUN11994 |
Op donderdag 30 juni 1994 wordt in de gemeente Hengelo grof huisvuil huis-aan-huis ingezameld. Wie in de bebouwde
kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huisvuil niet aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor
grof huisvuil aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg of in Varssel of
Veldhoek woont dient het grof huisvuil voor woensdag 12.00 uur telefonisch aan te melden bij de gemeente,
telefoonnummer (05753)-1541. Als grens voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg"
aangehouden.
Onder grof huisvuil wordt verstaan groot huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen en wasmachines.
Ook gebundeld grof snoei-afval kan worden aangeboden..Buiten de inzamelrondes om wordt met uitzondering van
koelkasten geen grof vuil ingezameld.
LET OP: met ingang van 1994 wordt het grof huisvuil op de donderdag opgehaald door de firma ter Horst bv uit
Varsseveld. De aanbiedregels worden strikt gehanteerd. Afval dat niet overeenkomstig deze regels wordt
aangeboden wordt niet geaccepteerd.
Aanbiedregels:
- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken vuil dienen zoveel mogelijk in één of meer bundels
te worden samengebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet langer zijn dan 1 meter of zwaarder
zijn dan 25 kg;

- zakken met klein huisvuil/tuinafval worden niet meegenomen;
- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg te worden gezet;
- puin, bouw- en sloopafval en asbest wordt niet meegenomen. Afgifte van puin is mogelijk bij puinbreekinstallaties
(schoon puin) en de regionale stortplaats "De Langenberg" in Zelhem.

KOELKASTEN
Afgedankte koelkasten en diepvriezers mogen, vanwege de daarin aanwezige milieuschadelijke stoffen, niet bij het grof
huisvuil worden gezet. Als u belt naar het gemeentehuis voor donderdag 12.00 uur dan komt gemeentewerken uw oude
koelkast of diepvriezer elke vrijdagochtend gratis bij u ophalen. Zelf afgeven bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg
38 kan ook. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de apparaten wordt gezorgd.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

COMMISSIE MILIEU

De raadscommissie Milieu houdt op woensdag 29 juni
1994 een openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 14.00 uur.
Vanaf 14.00 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-
commissieleden de gelegenheid gebruik te maken van
het spreekrecht. Wie van de gelegenheid gebruik wenst te
maken dient daarvan te voren kennis te geven aan de
voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen
welke op de agenda voorkomen.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Verslag vergadering 15 maart 1994.
3. Milieuprogramma gemeente Hengelo.
4. Jaarverslag 1993, uitvoering taken Nationaal Milieu-

beleidsplan en Besluit Uitvoering Gemeentelijk
Milieubeleid.

5. Mededelingen.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

A 1 S ( H K I D D S . I)K V R I K S

Na r u i m 4 jaar in de N . H . ( ï e m c e n t e

van Hengelo Gld werk/aam te / i j n

geweest, heeft cis. de Vries afscheid

genomen vanwege / i jn ambslaain aar-

ding in Hmmen.

In een kerkdienst op zondagmiddag 5

jun i in de Remigiuskerk ging hij voor

in een eredienst.

Na afloop was ei een afscheidsreceptie

in " ( )ns l l u i s " , waar het een d r u k t e van

belang was.

Tal van sprekers kwamen met lovende

woorden en kado's voor de lam. de

Vries .

Na afloop bedankte de Vr ies a l l e spre-

kers \oor hun woorden en de verschi l -

lende kado's

Op de Toto:
ds. de Vries en /ijn vrouw, aandach-

t i g luisterend naar één van de vele
sprekers t i jdens de drukbe/ochte

afscheidsreceptie in "Ons Huis".



Derksen Wide Fashion heeft de
mode van een muzikaal tintje voorzien.

Vanaf nu, zolang de voorraad strekt bij
een besteed bedrag van ƒ 100,--

een CD naar keuze gratis
(populair of klassiek)

Maak gebruik van dit unieke aanbod,
(of de helft van de waarde in contanten)

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

Tegen inlevering van deze ingevulde bon, bij een
minimum besteed bedrag van ƒ 100,--

~l

(ruime keuze in populair en klassiek)

Naam: dhr./mevr.

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
J

ONTDEK
DE

NEKROL!»

frnft lm heweztw
het Sibwia Support *

kan nek- en hooföpifn ten gtwfef
van een wrkeertie lichaamshouding
helpen voorkomen, (tocd stopen f~~
is gezonder dan een aspirfentfe!^^
En een goed hoofdkussen zorgt
daarvoor! HET HOOFDKUSSEN DAT NEK- EN

HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN.'

IVloegevoel? Hoofdpijn? Natuurlijk kunt u naar de

dokter gaan. Maar kijkt u eerst eens of u goed ligt als u
slaapt. Want een goede nachtrust is hoofdzaak! Een natuurlijk

gesteunde wervelkolom is het geheim van een goede
slaaphouding, dat zal iedere fysiotherapeut(e) bevestigen.

Een goed bed kan wel uw rug anatomisch juist ondersteunen,
maar niet uw hoofd en nek. En juist daar ontstaan veel

klachten ten gevolge van een verkeerde houding.

Maar nu is er de Silvana Support". De drie apart gevulde
segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,

of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de ingebouwde nekrol
zorgt voor een goede ondersteuning van de nek tijdens de slaap

SILVANA SUPPORT IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN JADE BV DEVENTER

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

Schot voor
open doel...

Oranjegebak
5 stuks voor 7.50

W.K.Waldkornbrood
van 1.95 voor 1.75

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1358

OPBRENGST COLLECTE

De n a t i o n a l e collecte AVO I n t o -

grat ie Gehandicapten l i g t u eer

achter ons. In de week van 5 tot

l l j un i werd in de gemeente

Hengelo ƒ 222S.20 opgehaald.

AVO dank l de vele col leclanten

die / ich \ \eer hebhen inge/el

voorde jaarlijkse A VO-collecte.

Tevens gaal de dank uit naar a l le

gevers, die met hun b i jdrage

meehelpen aan de in teg ra t i e van

gehandicapten.

Grand café

Amerika
ver weg??
Welw w VX.M.

"
In ,,de Egelantier" halen we Amerika
dichtbij, kom kijken tijdens het W.K. op
de Arendsen-Expert grootbeeld TV.

Alle belangrijke W.K.-wedstrijden live in
de Egelantier".,,

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Gevraagd meisjes van ± 13 - 14 jaar, die op 10-8 en

11-8 in Hengelo (ild willen helpen met het begelei-

den van pony's. Tel. 074-427036.

Het kenmerk van kwaliteitswerk

Wepi Facilitair BV

zoekt met spoed:

schoonmaakmedewerk(st)ers
voor een objekt in Steenderen

Wij zijn op zoek naar inval- en vakantie-

krachten.

Het betreft hier werkzaamheden voor in de

vroege avonduren.

Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u uw

gegevens tijdens kantooruren tussen 9.00

en 12.00 uur telefonisch doorgeven.

Tel. 05454-74000

Touwtrekwedstrijden
om het

kampioenschap van Hengelo Gld
Touwtrekver. Bekveld houdt weer wedstrijden om

het kampioenschap van Hengelo C i ld

op donderdag 18 augustus a.s.
aanvang 's avonds h a l l acht

terrein Herenpas. Wïchmondseweg 4 l

Met deelnemers van vorig jaar wordt contact opge-

nomen.

Nieuwe deelnemers (bedrij ven, straten, buurtschap-
pen, verenigingen, mi t s geen touwt rekver . ) moeten

/.ich u i t e r l i j k donderdag l l augustus melden hij

I'. Berenpas, Wichmondseweg 4 l . te l . 1555.

F.en ploeg bestaat uit 6 personen.

Tenminste 2 personen van een ploeg moeten inwo-

ners van de gemeente Hengelo / i j n ; deelnemers

mogen geen lid van een touwt rekver . / ijn.

Deelname van jeugdploegen 12 t.e.m. In jaar mo-

g e l i j k . Een team mag ook gemengd / i jn .

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

W.K. Voltreffer!!!

groot ORANJE BOEKET 9.95
10 lange ORANJE ROZEN 9.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

België - Nederland
Rode duivels schnitje
met verse aardbeien nu slechts 4.95

Rode duivels flappen 1.75
een bijzondere flap met kwark en bosvruchten

Bakkerij Kreunen.^s^
en tal van andere heerlijke Oranjespecialiteiten!

Raad de uitslag België - Nederland en win

een heerlijke Voetbaltaart! Doe lekker mee.

DAMKS S.V. STEENDEREN KAMPIOKN

Na één koereen derde en twee koereen tweede plaats in de

eindrangschikking van de compet i t ie , is tiet de dames van

hel veldvoetbal dit se i/.oen wel gelukt om de bovenste

plaats te behalen.

De a l les beslissende wedstrijd voor het kampioenschap

was tevens de laatste competitiewedstrijd van dil sei/oen.

De tegenstanders waren de dames van Puck u i t Deventer,

die bij een g e l i j k s p e l kampioen /ouden / i j n geworden. De

dames van S.V. Steenderen begonnen de wedstrijd goed

gemotiveerd en tesamen met veel i j v e r en mooi voetbal

werd verdiend gewonnen van de Puck-damcs. Het enige,

overigens fraaie doelpunt, werd al v r i j vroeg i nde v \eds t r i jd

geseoord door Manon Rensen.

Doordat de indel ing van de damescompetitie het komend

sei/oen danig g e w i j / i g d wordt, was met dit kampioen-

schap, de anders /o normale promotie naar een hogere

klasse nog n iet ve i l igges te ld . Hi volgde dus een nacompet il ie

van de dames samen met D.D.H., DiepenheimenG.W.V.V.

Al werd er door S.V. Steenderen in de/e drie wedstri jden

niet /o over tu igend gespeeld als legen Puck. toch kon de

promotie gevierd worden.

KKRKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

Wij brengen ORANJE bij U op tafel
APPELTJES van ORANJE 18 voor 5.98
Parijse WORTELTJES per zak 2.50

Rauwkost reklame:
verse BIETENSALADE1/, kilo 4.98
TOMAAT/EI SALADE kilo 4.98

Vanaf nu voetbalgekte
ORANJE SALADE l kilo 4.98

tevens ORANJE PIZZA voor 6.98

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
voor een lekker toastje bij de buis

ROOMKAAS 100 gram 1.98

Allen veel voetbalplezier toegewenst
van uw GROENTESPECIALIST.

Dringende oproep voor

GASTGEZINNEN
t.g.v. het bezoek van een Amerikaans

studentenkoor in Hengelo Gld, van 14-16 juli.

Opgave aan Commissie Wereldwijd
Postbus 1, 7255 ZG Hengelo Gld.

Tel. 05753-1253 of 1814 (Info A. Lubbers)

Nu opgeven!
en U bent verzekerd van een plaats in het

nieuwe seizoen bij

Muziekschool Hans en Eslher Scheerder
onderricht in - keyboard

- piano

- orgel

- synthesizer

VOOrSpeelaVOnd pianoleerlingen

23 juni a.s. in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur - toegang gratis

Inlichtingen:

Muziekschool Hans en Esther Scheerder
tel. 05753-2974 of 05752-1834



SI 1MRECH"?
De jeugd mocht het / e l f '

Op de laa t s te l ; i e t s K A I

mankten een jeugdjury met

fitrtsdeskundigen van de A \\VIi

uit , wat /.e de- heste jcugdfiets

vonden. Hun keus viel

unaniem op de ( l a / . e l Ie

Street Cruiser. l A M I

City-ATB in f l i t -

sende kleuren. '

Veiligheid

telde /waar:

t c ' r u g t r a p r c M i i met

3 versnellingen en

stoere' velgremmen.

Wij hebben /e.

Voor meisjes en

jongens.

G A Z E l . E F I E T S E N R I J D E N O P V R E D E S T E I N B A N D E N

l—l

RIJWIELEN - BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie',
handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

Wtfewveebct
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordensewëg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld Tel 05753 1374

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZE LH E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

BEST GESUST

Philips Turbo Drive 3-kops
PDC videorecorder VR333
Supersnel reagerende en spoelende HQ-
videorecorder met 3 koppen en vele
geavanceerde extra's waaronder PDC.
Dankzij PDC starten en stoppen ge-
programmeerde opnamen altijd exact op
tijd, ook als voorgaande programma's
wat uitlopen.U hoeft de ontknoping of
bijvoorbeeld de verlenging van een
voetbalmatch in het vervolg dus niet
meer te missen! Inclusief luxe af-
standsbediening.

Philipsprijs 1099,-
WK-prijs

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

85 SPECIAALZAKEN
voor Uierwaren,
Gereedschappen

on Machines
IN NEDERLAND

Dezeoktie
is geldig van
20 Juni wn
9 juli 1994

AXA
RAAMSLUITING

Met cilindersleutel afsluitbare
raamsluiting. Dankzij het
cilinderslofkunnen deze
raamsluitingen niet meer

"opengehengeld" worden.
Met SKG-keur A..

Van 32,95
voor

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Bannmkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel 05753-1220

GLAS-VERF-BEHANG

UW FOTO'S

AFGEDRUKT
, -Ac

BIJ ONTWIKKELEN
EN AFDRUKKEND™
voor slechts
2xFORMAATI3XI8CM

FotoQuell

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld.

Tekoopslachtkippena ƒ 2,50

per s t u k . K) s tuks ƒ 20.--.

W. Kern pc mum. Lumstraut 5.

Toldijk. te l . 05755-1 329.

GOED VERZEKERD ER OP UIT
Een zorgeloze vakantie begint met een goede

reisverzekering. Verzeker alleen die zaken die

ook werkelijk van belang zijn. Let goed op de

details. We vertellen u graag geheel vrijblijvend

welke zaken in uw geval van belang zijn. Maat-

werk dus. Voor mensen die wat vaker per jaar

op vakantie gaan is een doorlopende reisverze-

kering een voordelige oplossing.

Memeli

nvatiid

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1521

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

HENGELO: DOETINCHEM:

PEUGEOT 106 PEUGEOT 106

106 XR 1.1, groen met 02-1992 106 XN 1.1,5-bak, rood 03-1992

PEUGEOT 205 PEUGEOT 205

205 Junior 1.1, wit

205 Accent 1.1, rood ..

205 XR 1.1 plus, rood

205 XS 1.4, rood...

03-1988

06-1990

07-1991

03-1992

PEUGEOT 309

309 XE Score, antr.grijs

309 GR 1.4, wit

309 XE 1.4, rood

309 XL Profil 1.4, rood..

309 XLD 1.9, wit ...

06-1988

03-1990

05-1990

04-1991

05-1991

205 Junior 1.1, wit 03-1987

205 Accent 1.1, rood 01-1988

205 1.4 Dimo Rallye, rood 04-1988

205 XLD 1.8, wit 11-1990

PEUGEOT 306

306 XT 1.6 (5-drs.) groen met 08-1993

PEUGEOT 309

PEUGEOT 405

309 GR 1.4 Plus, blauw met...

309 XL 1.4 Magnum, antr.grijs

309 XL 1.1 Profil, wit...

10-1991

03-1991

05-1992

405 GR 1.9, beige

405 SRi, blauw

405 GXi 1.6, grijs

405 GRD 1.9 Reference, wit

405 SRD Turbo, grijs

11-1987

06-1988

.09-1991

,01-1992

.01-1993

PEUGEOT 405

PEUGEOT 605

605 SRDT, rood 09-1991

ANDERE MERKEN

Citroen BX 1.4, zilvergrijs 06-1986

Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi, rood ... 01 -1989

JE VOELT JE LEKKERDER IN

405 GL 1.6, antr.grijs 03-1990

405 GLi 1.6, beige 01-1991

405 GLXi 1.6, z.grijs 08-1993

405 GL 1.8, antr.grijs 10-1993

ANDERE MERKEN

Citroen BX 1.6TRi, z.grijs 06-1989

Nissan Micra 1.0 Trend, wit 09-1987

DOETINCHEM
EEN AUTO VAN RIDDERHQF ^^o^MS!

HENGELO G.
Bleekstraat 14

Tel. 05753-1947

Kerk- en andere diensten
Z(>M)A<;26 . IU M 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. E l hert Doopclicnst Kindemevendienst

(Joede Herder Kapel

10.15 uur dhr. v.d. Ben. Lochem - Jeugddienst hij kampeer-

hoerderij De H a v e r k a m p , m.m.v. de B u l l u d Singers

R.K. Kerk Hengelo (Jld

/alerdag 25 j u n i 19.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing m.m.v . het

gemengd koor

/omlag 26 j u n i 10.00 uur Woord en Communiev le r ing

Dinsdag 28 j u n i 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

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

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19..M) uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagel i jks Ro/.enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is u i t s lu i t end bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /.aterdag- en /ondagoehtend wordt om 11.00 uur een vri j

spreekuur gehouden; LI hoeft hiervoor dus n ie t te hellen!

WOENSDAG 22 JUNI

Dr. Koning, te l . 1266

24-27 JUNI
Dr. I - . i jkc lkamp. tel. 2262

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

morgen OS.00 uur.

Maandag: dr. H i j k e l k a m p , Koldeweiweg 2. Keijenhorg. t e l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyek. Kastanje laan 7. Hengelo Gld. tel. 1277.

Woensdag: wissclavond. /ie hoven

Donderdag: dr . Koning, Kas tan je laan l , Henge loC i ld . te l . 1266.

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openings t i jden : maandag t .e .m. v r i j dag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

18.00 uur . /a.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 u u r .

Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i t en de

openingstijden om 17.30 uur in leveren.

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

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

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

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 l d

Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur .

Dag en naeht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Marmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Ri jpkema. le l . 2439 en mevr. l .uhhers. t e l . 2766. In

Keijenhorg mevr. Hakvoort . t e l . 2317 en mevr. van Aken , t e l .

2627.

Netwerk Thuis/org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t he l l en tussen 09.00 en 12.00

uur ) , /r. J. A. vanden Heuvel regio Midden-IJssel - tel.05750-

16463.

7>org(iroep Oost-(ielderland

Kruiswerk , ge / insver /orging en t h u i s / o r g w i n k e l . 24 u u r per dag

bereikbaar via te lefoonnummer 06-8X06 (20 e t /min)

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( l i d ) ;

/utphenseweg Ie . Vorden. t e l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vri jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Ol tmansst raat 7. Steenderen. te l . 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk /elhem:

Sta t ionsp le in 12. /elhem. te l . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vri jdag 08.30-09.30 uur

Necl. Patiëntenver, (afd. Oude I.lsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

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

problemen, hel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-

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

Vri jwi l l ige Thuis/org. t e l . 08340-35000. dagel i jks van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur .

Verloskundige:

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

Pedicure

Y. Abbmk. Toldijk. t e l . 05755-1386

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H . O t t e n h e r g . t e l . 3435

Diëtiste

H. /wccrmk-Stege. Bake imarkscd i jk 15. 7223 KJ Baak. tel .

05754-1809. Voor afspraken lussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische h u l p d i e n s t : 033-725083

Kinder- en jeugdteleloon Achterhoek

Tel. 08346-65000. dage l i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


