
56e jaargang no 11 dinsdag 17 maart 1987 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

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

Verscijnt dinsdags in:

Hengelo, Keyenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, R ha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

>n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

l kg

l kg

verse kippenpoten

De gehele week:

150 gram

katenspek

100 gram GEKOOKTE

achterham

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

mager poulet

l kg

dikke rib

Ecirr OOSTENRIJKS... JE PROEFTTI
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

TirolerKletienbrot
gev. met pruimen, 450 gr 4if}<3

Schokoladenfinger
5 stuks 4.95

Aanbiedingen gelden tot 31 maart

Bakkerij Jozef Scbabbink
Spuistraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

GELDIG VAN 17 T.K.M. 31 MAART

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

20.75

i

WIJNBERGEN
heeft voorjaar in de winkel

Volop SLA, SPINAZEE, RAAPSTELEN

ANDIJVIE enz.

Deze week

Gesneden ANDIJVIE

1/2 kg 150

Geschr. KRIELAARDAPPELS

750 gram

Zie verder onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas

deze week:

3 KA APS VIOOLTJES

395

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05753-1473

- „ , "°
Aanbiedingen geld.g van

 \

QORTER'S
EELAIMT
,ONGE DRIE STERREN

C.TR-BRANDEWI1N

Een uitstekende borrel

or een zachte prijs

KROHN
RUBY PORTBOOMSMR

l VLIERBESSEN.

llENEVER

llftllNatuurzuiver bereid fSpHR

m 14*5̂mL^

Thuis een feestje

bouwen?FöRSTER
KABINETT

mstallatie,
getapt glaasje b

GROLSCH BIER
.n 30 of 50 liter tein vaten van JU

leveren

Weelderig zacht

van smaak

6.95

^̂ ^Siiiiiïii

/// P?**y -''*ki//z/flw/// (Ja/c - <£&/&///

'/ Kerkstraat 11 7256 AR Key en borg Tel. 05753-1293 ü

GROTE

EXPOSITIE-VERKOOP
van 180 schilderden

(landschappen - zeegezichten e.d.

en enig modern werk)

in ontmoetingscentrum
„Dennenlust"
Slephanotusstraat 4 te ZELHEM

op zaterdag 21 maart
van 10.00 tot 17.00 uur

Lage prijzen, vanaf f 100.—

TOEGANG GRATIS

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

j Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» - TEL 1368

l
DEZE WEEK:

Eigengebakken
ROGGEBROOD

g <S
van 1.30 voor

^J • • W *4

l APPELCAKE J
* van 3.75 voor 2.95 g

va aKHVM aa NVA • HSHHVH aKHVM aa NVA

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit In zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren \NINQ/MOLENB/4KKERS

Aktie DEZE WEEK:

Donderdag, vrijdag, zaterdag

KRUIDKOEK

Zolang de voorraad strekt

voor 3.25

Maandag 23 t.e.m. woensdag

25 maart GESLOTEN

Donderdag 26 maorf starten wij de

verkoop in anze vernieuwde winkel.

Zie onze heropeningsadvertentie

volgende week

;!£^

A, ̂

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753 3460

W*/ kunnen U bieden:
ZEE TONG GEROOKTE PALING

GEROOKTE ZALM

GARNALEN

GEST. MAKREEL

SPEKBOKKING

TARBOT

FOREL

SCHOL

SCHELVIS

TONG SCHAR

KABELJAUWFBLET

ZOUTE EN ZURE

HARING

Alles kersvers//

l kg KABELJAUW FILET 12.50
Heerlyk om te bakken en te stoven!

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Lekker en
heerlijk!!

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

EEN LEKKER BROODJE:

GOUDMOUT
400 gram van 1-50 nu | .25

pititig van smaak, met veel mineralen

EEN HEERLIJK KOEKJE:

BITTERKOEKJES
100 gram van 2.35 nu 2iOO

de beste kwalitiet, 100% amandelspijs

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05758-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak!

BOSTEL (goedkoop; melkdrijvend)

MAISGLUTEN (gehalte verhogend)

VEZELS (goedkope VEM voor uw vleesvee)

KATOENZAAD
voor uw hoog-productieve dieren)

KALVERHOOI (prima kwaliteit)

VOERSTRO (Prima kwaliteit)

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK • TEL. 05755-1488

SOEPENBERG FOURAGES

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
SPALSTRAAT l - HENGELO GLD

Deze week zijn wij begonnen met de

VERBOUWING van onze

De verkoop gaat normaal door
tegen aanhiediiitfsprijzen uit onze

advertentie

De ingang van ons café-restaurant is

tijdelijk ook de ingang van de slijterij.

Onze aanbiedingen zijn geldig tot en met

30 maart en wij blijven uw bestelling

gratis thuisbezorgen.

05753-1252



Donderdag gaan we
weeropen,dus zet de pan

• • • ' • ••'•

Schouderkarbonade, E\A O Ribkarbonade, "7'
kilo &3S \JrT\j kilo losarA-

Gehakt half-om-half,
kilo

En natuurlijk hebben we nog meer in de aanbieding behalve vlees.

Vanillevla,
paklütcr
Slagroom,
beker 1/4 liter
Echte boter,
pakje

1.49
1.98

Vers van 't mes: Goudse
jonge kaas,
kilo

Hutin brie van de mat,
200 «ram £B9 O QO

Brouwers bier,
krat 24 flessen

a 0.3 liter

Pale sherry 887,
SUL! medium dry;
fles 0.7 liter

Bordeaux,
rood of wit, QQK

fles 0.7 liter 4*9& O.*/<J

Knipbrood, wit of bruin, -l Qf\
heet gratis gesneden Ĵ 89' JL%/U

Tijgerbrood,
heel, gratis gesneden ̂ .̂

Salustiana's
sinaasappelen,
net±2 f5küo

WiÜof, QQ
500 gram v/O

Perla Mud koffie,
snelfiltermaling,

vacuüm verpakt
dubbelpak f
500 gram 6.39 ̂

fy^ Engelse
SU theemelange,
doos 40 zakjes 1 QQ
a4gram ^351.Z7O
^ Koffiefilterzakjes

doos 80 stuks i29^

Uit de diepvries:
MaltreP^ulwfreezeflo
slagroomtaart,
doos ± 610 gram

^ Pizza Quattro
üü Stagioni
doos 480 gram 486

O QQ
O.*/O

Landrauch-
schinken, 1 /̂ Q
100 gram £4<rlX£/

Stegeman
leverworst, 1 ̂ Q

Donderdag 19 maart om half negen feestelijke opening.
Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.

Dagen vol openingsplezier:
Donderdag 19 maart-openingsdag
GRATIS ballonnen voor de kinderen
(Zolang de voorraad strekt).
Vrijdag de gehele dag en avond staat er
een feestelijk kopje koffie met gebak klaar
voor iedereen die de winkel bezoekt
Zaterdag GRATIS een fantastische
wielrennerspet voor
de kinderen
(Zolang de
voorraad strekt).

Aanbiedingen zijn geldig
t/m zaterdag 21 maart a.s.
bij Albert Heijn.
Raadhuisstraat 4. Hengelo.



U kiest toch ook
voor de enorm sterke

artikelen van

HARMSEN
Uzerwaren

Banninkstraat 4 Hengelo

Tel. 05753-1220

Er is weer vers ijs

bij cafetaria „LANGELER"

GRATIS IJS
op vrijdag 20 maart 1987

vanaf 15.30 tot 16.30 uur

Dealer van Batavus
Motobecane fietsen
. omoc - Peugeot
bromfietsen

alle merken
lekink 8 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2^88

Tomos bromfietsen v.a. f«,Q99. -

loodgieters techn. mst. bedr
gas - water centr.verw.

Keijenborg tel. 05753 2694

Uw riool verstopt?
Bel 05753-2694 of 05754-920

Tevens gespecialiseerd in

schoonmaken en onderhoud

van boilers

Wij verkopen en verhuren ook
ELECTRISCHE BOILERS

Noor aanleiding van de verbouwing
5 van onze winkel, houden w//

„O PEN H U IS"
op woensdag 25 maart

van ï 6.00 f of 21.00 uur

J Wij stel/en hef bi/zonder op prijs U

don te mogen begroeten.

fSLAGERIJRATERINK
Raadhuisstraat 70 . Hengelo Gld

\\

4

i
j;

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

Toneelavonden
op zaterdag 21 maart

en woensdag l april
IN ZAAL LANGELER

Opgevoerd wordt het blijspel

LIVEVROUWENBEDSTRO

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur

Toegangskaarten & f 3.'50 in voorverkoop bij:

boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel. 1212 en

bij alle leden van de HTV.

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN • MEUBELEN - BEDTEXTIEL
WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
bob/- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Waarom kan juist de VVD onze provinciale

belangen goed behartigen?
Omdat de WD 'beschikt over bekwame provinciale vertegen-
woordigers, die onze provincie door en door kennen. Door-
dat de WD een landelijk georganiseerde party Is, zijn WD-
statenleden in staat onze regionale belangen In de provincie
en in Den Haag te behartigen.

Als de toekomst
je lief is.

Antwoordnummer 1877 - 2500 WB Den Haag
tel. 070-614121

Zing je wol eens in de badkamer?

GEZOCHT
enthousiaste mensen die graag in een
groep willen zingen.

Kom dan by ons, want wij zijn een pas
opgericHl popkoor in Ke\jenborg, dat
giraag lichte en vlotte muziek wil gaan
zingen.

Wij denken aan jonge mensen vanaf
22 jaar.

Ben je geïnteresseerd, onze contactpersoon is:
Bernadette Hilderink, tel. 05753-3399.

ZONDAG 22 MAART

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBOBG

Org.: B.V. „'t Centrum'9

Marktver.

Hengelo Gld

LEDENVERGADERING
op maandag 23 maart '87
in zaal Michels, Spalstraat 45
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening.

2 Notulen vorige ledenvergadering.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport kascontroleo>mrnissie.

6 Benoeming commissie 1987.

7 Bestuursverkiezing wegens periodieke al-
treding van de heren G. Lenselink, A. Lank-
horst en A. R. J. van Ingen.
Zij stellen zich herkiesbaar.

8 Vaststelling contributie 1987.

9 Verkoop onaügehaalde prijzen verloting.

10 Mededelingen.

11 Rondvraag.

12 Sluiting.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking

Hertaxaties onroerend-goed
belastingen

In verband met de herziening van de heffings-
grondslag (waarde in het economische verkeer)
voor de oniroerend-goed belastingen (OGB) per
l januari 1987 zullen binnenkort in onze ge-
meente hertaxaties plaatsvinden.
Evenals bij de invoering van de OGB in 1978 en
de algehele hertaxatie in 1982 zal de Stichting
voor Kadastrale en Financiële Administratie te
Arnhem (Kafi) wederom de taxatiewerkzaam-
heden verrichten.
De bewoners van woningen en de gebruikers
van andere gebouwen worden vriendelijk ver-
zocht diegenen die met de taxaties zijn belast,
de gevraagde inlichtingen te verstrekken en de
woningen en andere gebouwen zowel van binnen
als van buiten door hen te laten bezichtigen.
De desbetreffende taxateurs zijn in het bezit
van een door de burgemeester getekend legiti-
matiebewijs. Desgewenst zijn nadere inlichtingen
ter gemeente-secretarie (afdeling financiën)
verkrijgbaar.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoef!, secretaris

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN

ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05763-1424

Zo is 't lang geweest:

De grootste keus in Hengelo

biedt Stevord U, dat ziet U zó.'

Nu is het:

De grootste korting in Hengelo
biedt Stevord U, dat ziet U zó!
(als U tenminste komt kijken!)

Nu alle artikelen voor de helft van de
gewone prijs!!

OPRUIMING bij STEVORD
Maandag open - woensdagmiddag gesloten

Goed nieuws voor de boekenliefhebbers van

Rien Poortvlïet
In de maand april gaat verschijnen het nieuwste boek

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADEREN
Formaat 3lx 26 cm - 240 pag. gebonden

Nu snel reserveren voor de eerste oplaag
79.50

18 maart

Het karwei af maken,
juist nu in Gelderland!!

CDA
lijst 1

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeeester van de gemeente Hengelo
maakt bekend, dat het college van burgemeester
en wethouders \ r \ nemens is om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woning
wet vrijstelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan Keijenborg 1976 om woning-
bouw mogelijk te maken op het terrein van do
voormalige kleuterschool „Kleutervreugde" aan
de Molenstraat te Keijenborg.
Voordat bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
de vereiste verklaringen van geen bezwaar
worden aangevraagd liggen met ingang van 19
maart 1987 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (sectie bestuurszaken) voor een ieder
ter inzage:
1 een kaart waarop het betreffende gebied ge-
kleurd staat aangegeven;
2 het ontwerp-verzoek, gericht aan Gedeputeerde
Staten, waarin de redenen van de aanvraag zijn
vermeld.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij het
college van burgemeester en wethouders tegen
de toepassing van voormelde procedure.

De burgemeesteir voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 17 maart 1987.

AARDAPPELEN, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERIJ

G A R R I T S E N
3 kg Jonagold

2 krop sla

l kg verse witlof

Geldig t.e.m. zaterdag: a.s.

1.95

0.95

0.95

Open: maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.00 uur

Zaterdag van 9 tot 12 uud en van 13 tot 16 uur

KRUISBRINKSEWEG 7
TOLDIJK - TEL. 05755-1361

WOLTBRS
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 * Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEER D
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptaf els

Dude tafels met ronde poten
Oude stoelen met biezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - Tel. 05753-2524

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664

WORDT UW MENING
WEL EENS GEVRAAGD?

Niet altijd, maar anderen
geven wel vaker hun
mening op nieuws, in vele

OPINIE-BLADEN
Uit ons assortiment o.a.

leverbaar:

ELSEVIERS MAGAZINE
ELSEVIERS WEEKBLAD
VRIJ NEDERLAND
INTERMEDIAIR
DE TIJD
HAAGSE POST
HET VRIJE VOLK
DER SPIEGEL
JA (Duitse uitgave)
KAOS
en nog vele anderen.

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Te huur enkele volks
tuintjes aan de He urne
G. Lubbers, Schoolstraat 7

Hengelo Gld, tel. 1446

Te koop consumptie-aard-

appelen, Surprise bij J. A.
Cortumme, Voortseweg 5,
Toldijk, tel. 05753-1380

Te koop plm 20 broeikas-
ramen bij G. L. te Veldhuis
Tentendijk 3, Hengelo Gld
Tel. 05753-7237

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechte f 10.— p. das;

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Ferme R^my is een vak.
boerderytje in de mooie

Franse Ardennes (400 km)

Spotgoedkoop. Inf. fam v.

Gool-Peters, Goirle,

tel. 013-433967

Te koop prima consumptie
aardappelen bij B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld

Te koop oude mest, ge-
schikt voor tuinen.
Tel. 05753-1457

Weggelopen zwart poesje
omgeving Beukenlaan in
Baak, Tel. 05754-687

Te koop koperen pomp en
slijpsteen, diameter 1.20,
dikte 20 cm. Tel. 05753-1318

Gevraagd hulp in de huis-
houding vooir 2 è 3 mor-
gens per week. Brieven
onder H.S. 11 bureau van
de Reclame.

Ook nu by lagere prezen
blijven wij uw o-u d ijzer,
auto's en 2e hands goede-
ren ophalen. 08342-3550

Bestel vroegtijdig uw
pootaardappels. Niesink,
Weeninkweg l, Keijen-
borg, tel. 05753-1585

Pootaardappelen, divr
rassen. Garritsen, Kruis-
brinkseweg 7, Toldijk.
Tel. 05755-1361, b.g.g. 2210



Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van

onze dochter en zusj'e

DIEWKE

Wim, DikJkie en Nick Zeevalkink

8 maart 1987.

Veermansweg 16,

7255 KJ Hengelo Gld.

Op zaterdag 20 maart a.s. hopen wij samen met

onze kinderen en kleinkinderen ons 45-jarig

huwelijk te herdenken.

We willen dit vieren in zaai Concordia, Raad-

huisstraat 36 te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur.

H. J. W. ELLENKAMP

H. J. ELLENKAMP-JANSSEN

Maart 1987.

Kr c mersdij k 8,

7255 KM Hengelo Gld.

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij

voor ons heeft betekend, geven wij u kennis

dat heden na een langdurige ziekte van ons is

heengegaan mijn inniggeliefde vrouw, onze

zorgzame moeder en oma

BERENDINA EENINK
echtgenote van B. H. Woerts

op de leeftijd van 63 jaar.

B. H. Woerts

B. J. Woerts

G. A. H. Woerts-Velderman

Helga

Bert

B. H. Woerts

A. J. T. M. Woerts-van Ampting

Karin

Rob

7255 NR Hengelo Gld, 8 maart 1987.

„Klein Wassink", Varsselseweg 44.

De begrafenis heeft donderdag 12 maart plaats

gehad op de Algemene Begiraafplaats

te Hengelo Gld.

Voor de a.s. feestdagen en verlofdagen is er
gelegenheid tot verzoek van

uitbetaling bouw en schilders
op vrijdag 20 maart

van 19.00 tot 21.00 uur
bij W. LIMBEEK, j
St Janstraat 63 • KeUenborg

Het bestuur Bouw- en Houtbond FNV

Keijenborg

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

Een ieder, die met de U.V.V. een week op

vakantie wil, wordt uitgenodigd voor een be-

spreking

op donderdag 19 maart
om 14.30 uur in „Ons Huis"

Vakantiebonnen verzilvering
voor de a«s. feestdagen voor schilders en R.B.S.

op vrijdag 20 maart
's avonds van 7 tot 9 uur bij
A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Het bestuur Bouw- en Houtbond FNV
Hengelo Gld

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en {rouwkaarten

jubileum* en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 - STEENDEREN

Tel. 05755-1862

CHR. MUZIEKVERENIGING

Cl fct lUAU'l . ' ..AU U.^.^W/. T l V* •>•

'——HENGELO QLD.
CRESCENDO

Zaterdag 28 maart a.s.

UITVOERING
TAMBOER-LYRA KORPS

MUZIEKKORPS

„ONS HUIS" - HENGELO GLD
Aanvang 19.30 uur

ALLE donateurs vrUe toegang

SCHILDERIJEN IN OLIEVERF TE KOOP

Een keur aan olieverfschilderijen is zaterdag 21 maart
te zien en te koop in ontmoetingscentrum Dennenlust
te Zelhem. Het gaat om ongeveer 200 schilderijen van
50 internationale kunstenaars uit o.a. Nederland, Bel-
gië, Duitsland, Engeland en Frankrijk
Deze schilders hebben zich aangesloten bij een in ter-
natinoaal collectief om zo meer aandacht voor en af-

trek van hiin werk te kunnen krijgen en daardoor
beter in levensonderhoud te kunnen voorzien.
De stijl van de tentoongestelde schilderijen is in de
meeste gevallen vrij klassiek, evenals de keuze van de
onderwerpen. Zo zijner veel landschappen, stillevens
en zeegezichten in aansprekende kleuren, Enkele war-
ken in moderne stijl ontbreken ook niet, o.a. air-
brushes.

Volgens de organisatoren is de vraag naar naturalis-
tische doeken, waarbij de toeschouwer direct kan zien
wat het voorstelt, weer erg groot. Het Nederlandse
publiek blijkt graag een plaatsje in huis vrij te maken
voor zo'n schilderij, aldus de organisatie. Met deze
ervaring hebben de organisatoren al meerdere ver-
koop-tentoonstellingen gehouden in andere plaatsen
en volgens hun zeggen, met succes. Er komen altijd
veel mensen. Niet allen vanwege het vrijblijvende
karakter van de gratis expositie, maar ook door de
aantrekkelijke prijzen die voor de schilderijen warden
gevraagd.

Dat deze prijzen redelijk aan de lage kant kunnen
worden gehouden, heeft te maken met de lage trans-
portkosten, het buitensluiten van de tussenhandel
en de eenvoudige opzet van de tentoonstelling zelf.
Het is in ieder geval mogelijk veel lagere prijzen dan
notimaal voor de doeken te vragen.

De meeste schilderijen zijn niet voorzien van een lijst,
maar worden geleverd op schilderslinnen en een
tijdelijk passepartout. Dit heeft het voordeel dat ieder-
een een lijst kan uitzoeken naar eigen smaak, zodat
het schilderij het beste bij de inrichting thuis kan
worden aangepast. Eir zullen wel enkele schilderijen
zijn met een lijst, die direct door de koper of koopster
mee genomen kunnen worden. De expositie-verkoop
is op zaterdag 21 maart in „Dennenlust" te Zelhem,
van 10.00 tot 17.00 uur.

POLITIE-INFORMATIE
Onder deze „kop" willen wij u in de toekomst in onze
„keuken" laten kijken. Het is onze bedoeling u gebeur-
tenissen, welke in ons rapportenboek staan, mee te
delen, zodat u zo ook wat zicht krijgt op onze werk-
zaamheden.

Wat kunt u nu zoal van ons verwachten? Hierbij een
greep uit het rapportenboek in de week van 2 tot 9
maart 1987:

maandag 2 maart 1987: tijdens graafwerkzaamheden
werd aan de Holterveldseweg te Hengelo Gld twee
granaten gevonden. Na onderzoek door de Explo-
sieven Opruimingsdienst bleken de granaten onschade
lijk te zijn.
Advies: vervoer dergelijk wapentuig niet. We maken
het namenlijk wel eens mee, dat men het spul in de
fietstas gooit en meenneemt. Doe dit NOOIT. Waar-
schuw ons, waairna wij met E.O.D. kontakt opnemen.
Een fiets die door ons aan de Aaltenseweg was aan-
getroffen en daar vermoedelijk door iemand was
achtergelaten, werd teruggegeven.
Dinsdag 3 maart 1987. in Keijenborg werd door ons
onderzoek gedaan naar vernielingen. Er was ons ter
ore gekomen dat er veel vernielingen werden gepleegd
doch dat de bevolking dit niet doorgaf. Het bleek mee
te vallen. Wij verzoeken toch vernielingen e.d. te mel-
den. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Bij ,,de Horst" te Keijenborg is een fiets aangetroffen.
Dze is later aan de eigenaar teruggegeven.
Donderdag 5 maart 1987: Opgetreden tegen loslopende
hond.
Een zestal bestuurders bekeurd terzake het parkeiren
op trottoir of groenstrook. De boete bedraagt f 50.-
voor de groenstrook en f 35.— voor fout parkeren.
Twee bestuurders bekeurd daar ze het deel III van
1987 nog niet op de ruit hadden.
Vrijdag 6 maart 1987: klachten over racende motoren
op de „Varssel-Ring". In de komende tijd zal een fre-
quenter toezicht plaatsvinden, ook door leden van de
verkeersgroep Apeldoorn.
Ook nu vielen er bekeuringen voor fout parkeren,
rijden door ROOD licht, niet gekeurd zijn van een
auto en vervoeren van een zuigeling voor in de auto
op schoot (GEVAARLIJK).
Zaterdag 7 maart 1987: In de Spalstraat werd een
ONAFGESLOTEN fiets ontvreemd. Twee L.P.'s wer-
den in een platenzaak weggenomen. De dader is door
ons gehoord.

laat nooit iemand stiücken

Zondag 8 maart 1987: Eemruit van de kantine van de
Keijyburgse Boys werd vernield. Wie kan inlichtin-
gen geven over deze vernieling ?
Op de Rondweg-Banninkstraat ontstond een aanrijding
Eén bestuurder werd vermoedelijk verblind door de
laagstaande zon.
Verder werd er op de kruising van Stapelbroek met de
Ruurloseweg een lantaarnpaal vernield. De schade
bedraagt f 1300.
Bij het oplossen van zaken hopen we ook op uw mede
werking. Buiten vorenstaande zaken willen wij ook
op b.v. wetswijzigingen, aktuele zaken, voorkoming
misdrijven e.d. informatie verstrekken. We hopen
dat deze aanpak bij u aanslaat.

Rijkspolitie Hengelo Gld

Milten

Hoofd achterover Neus dichtknijpen Adem inblazen en kijken Laten uitademen

Log het slachtoffer op zijn rug.
Kniel met beide knieën naast
zijn hoofd. Leg je ene hand
onder zijn nek en de andere op
tï\ voorhoofd. Breng nu z'n
hoofd zover mogelijk achter-
over z'n mond valt hierdoor
open en de ademhalingsweg
komt vrij.

Knijp met duim en wijsvinger
van de hand die op zijn voor-
hoofd rust zijn neus goed
dicht. Adem één keer diep in
en uit (je uitademingslucht
bevat nog ruim voldoende
zuurstof om iemand in leven
te kunnen houden).

Haal opnieuw adem. Plaats je wijd
geopende mond stevig om zijn
mond. Blaas nu je adem met enige
kracht in zijn mond on kijk of z'n
borst omhoog komt. Blaas bij
kleuters minder lucht in en minder
krachtig, net zovoe! dat de borst-
kas even omhocg gaat. Doe het in
een iets sneller tempo.

Ncsm je mond weg en laat
ook zijn neus vrij. Er vindt
uitademing plaats. Kijk of
z'n borst weer terugvoert.
Knijp weer zijn neus dicht
en begin opnieuw. Blijf zijn
hoofd goed achterover
houden.

pas mond-op-mond beaderning toe

,j
J3t»

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.
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De leukste

zijn gratis

Spaarkaart
Bij elke 30 gulden aan boodschappen* krijgt u een stempel. Een volle

spaarkaart geeft recht op 5 gulden aan gratis boodschappen**.
Volle spaarkaarten kunnen uiterlijk worden ingeleverd op 16 mei 1987.

De ontvangen Gratis Boodschappen Cheques kunnen van
18 t/m 30 mei 1987 worden ingewisseld.

* Uitgezonderd brood, melk, suiker, sigaretten en statiegeld.
**0f 2.50 contant

Naam

Adres

Woonplaats 100

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.

Zoals u weet, blijft 's lands grootste kruidenier op de kleintjes letten.
Met andere woorden, we zijn er altijd op uit, om de boodschappen zo
voordelig mogelijk te maken. Maar nu zouden we voor onze trouwste
klanten zo graag nog iets extra's doen. Hoe? We hebben er wat op
gevonden.

Vanaf nu, tot en met zaterdag 16 mei, krijgt u in onze winkel,
voor elke 30 gulden die u besteedt, een stempel op een speciale
spaarkaart. Zo'n stempel is eigenlijk een hele gulden waard. Want, hebt u
een spaarkaart vol, wat al met 5 stempels het geval is, dan kunt u hem
inwisselen tegen een "GRATIS BOODSCHAPPEN CHEQUE", ter waarde van
5 gulden.

De Gratis Boodschappen Cheques die u zo bij elkaar spaart kunt u
van maandag 18 mei tot en met zaterdag 30 mei 1987 gebruiken als
betaalmiddel bij de kassa. Zo krijgt u straks dus gratis boodschappen.

-Dat is nog eens een fijne manier van sparen. Het kan behoorlijk oplopen
en het kost u geen cent. En... om u alvast een startkapitaaltje te
verschaffen, doen we u de eerste stempel meteen cadeau. Kijk maar op de
spaarkaart die hiernaast staat. Nieuwe spaarkaar-
ten zijn altijd in voorraad bij de kassa.

Uw eerste spaarkaart (knip uit.)

Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4, Hengelo



ACCOUNTANTSKANTOOR

TH.J.SLOOTB.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw

belastingaangifte 1986?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings (dinsdag) avonden

24 en 31 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Veergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

TAPIJT nodig?

.DESHUMEVOSEL' bellen!
TEL. 05753-1484

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Houdt U van gebakken

DICHTE SCHELVIS?

A.s. vrijdag 20 maart op de markt

hebben wij ze in de reklame.

U betaalt dan geen f 2.50 (de nor-

male prijs) maar per stuk slechts

f 1.25

VOORJAARSSHOW1987

Op deze show introduceren wij het
nieuwste model van PEUGEOT, de

h

309 3-DEURS

OPENINGSTIJDEN:

donderdag 19 maart 10-18 uur

vrijdag 20 maart 10-21 uur

zaterdag 21 maart 10-17 uur

AUTOMOBIELBEORIJF

• Voor elke bezoeker een leuke attentie

• Gratis matten bij aflevering nieuwe auto

• Alle modellen 1987 in onze showroom

Bleekstraat 14

HENGELO GLD

Tel. 05753-1947

DE KAASPLANK

N BUITENLANDSE KAAS

vrijdagmiddagmarkt

belegen N.H. 5.85

borrelnootjes

rol pens (9 schijven)

ziens

METAA.LWARENFABRIEK

HENGELO GLD

zoekt wegens toegenomen werkzaamheden enige goed gemotiveerde

produktie-

medewerkers
met LTS-metaalopleiding, Jn de leeftijd variërend van 20-30 jaar, die

tevens in het bezit ztjn van een lasdiploma of ervaring hierin hebber

opgedaan.

De kandidaten moeten wel bereid zUn eventueel in ploegendienst; te

werken.

Heb je belangstelling? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:

GOMA b.v.
Ruurloseweg 80a - 7255 MA Hengelo Gld

Ter attentie van de heer A. Tennissen.

mocleókow

DERKSEN JEANSSHOP KAPSALON LURVINK

zaterdag 21 maart 1987
in zaal Concordia
RAADHUISSTRAT 36 TE HENGELO GLD

Aanvang: 20.00 uur

Met optreden van artisten uit KRO's soundmix shows

JENNIFER KING

GEORGE MICIIAEL

en discjockey BERT BENSON
van Radio Tele Luxembourg

WILLY DERKSEN, JONGE EN DYNAMISCHE MODE

ENTREE f 6.00. Kaarten in voorverkoop bij bovenstaande zaken

Als vanouds staan wy weer voor U klaar voor het komende seizoen
met de levering van

TUINZADEN van tuinderskwaliteit
Deze soorten zijn geselecteerd en resistent tegen veel
voorkomende ziekten.

Alle GROENTEZADEN z||n bU ons los verkrijgbaar

BLOEMZADEN
in de meest uitgebreide collectie van plm 200 soorten

Haal gratis onze uitgebreide tuingids in fraaie

kleurendruk. In deze gids kunt u teeltwijze, zaaitijd,

wijze van behandeling enz. nalezen

Dit jaar keuze uit 20 rassen

POOTAARDAPPELEN
Voorkom teleurstelling en bestel vroegtijdig

VOEDERBIETENZAAD
tegen eoncurerrende prijzen

KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDELAAR

WMMELINK ZMDHAMDEL
Sinds 1083 een vertrouwd adres
KEIJENBORG - TEL. €5753-1334

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
NUverheids 8 - Zelhem

heeft in voorraad duizen-

den onderdelen van alle

merken auto's. r

Tevens nog sloopauto's ge-

vraagd.

Tel. 08342-3473

GROTE KEUS In

GORDIJNEN EN VITRAGES!
Kom vrijblUvend kyken

„DESPANNEVOGEL"
Tel. 05753-1484

CONIÖKDIA

dansen mei

GROOVE AFFAIR
zondag 22 maart

Zondag 29 maart

Superfly
Raadhuisstra^

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks, gezinsdienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur de heer v.d. Ben, jeugddienst

Vrtyz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond - en weekenddienst doktoren
lodens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9,30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 16 t.e.m. 22 maart
F. Schreuder, teL 1266

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473 of 0834040612

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.
TeL 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Ketfenborg: Past Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

RJK. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis

Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
Ei. Mis.

R Ji. Kerk KeQenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. viljdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


