
56e jaargang no 17 dinsdag 28 april 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

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

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, Kefjenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

FoldUk, Wiehmond-Vierakker

?n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

gepaneerde snitzeis

500 gram

fricandeau

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

100
100 gram

gebraden rosbief

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
f tin of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg

per klant
500 gr MAGERE

GELDIG VAN 29 APRIL T.E.M. 12 MEI

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

... anders merkt ze meteen
dat je aandachtig deze
moederdagtip bekijkt. Kom

STUUR MOEDER EVEN
DE KAMER UIT...1

Want daar wacht je de meest
uitgebreide kollektie horloges
van deze tijd. Van klassiek tot
uiterst modern.

Zeker weten dat je er
altijd één vindt waarmee je
moeder kunt verblijden. En dat
voor een prijs waar jezelf
verrast van zult staan.

PULSAR
Normale prijs f230,-

MOEDERDAGPRIJS F 170,-

Ook verkrijgbaar in doublé
f 198,- en bicolour f 180,-.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

Zaal Langeler-Hengelo G.

Koninginnedag donderdag 30 april a.s.

DANSEN
vanaf 20.00 uur

m.m.v.„GOODWINDUO"

Donderdag 30 april

Koninginnedag

DANSEN
vanaf 's morgens 11.00 uur

Vrij entree

Zaal Winkelman - Keijenborg

Dubbel feest
deze week

De bakker
die zélf
elke dag
zijn vérs
BROOD

bakt

VOOR DE VERJAARDAG VAN

PRINSES JULIANA

ORANJE SOESEN
met romige slagroom | ,50

ORANJE KRAKELINGEN
met lekker veel mandarijnen | .25

VOOB DE VERJAARDAG VAN

KONINGIN BEATRIX

Een heerlijke ORAN JESCHNITT
(ca. 8 personen) nu 7i9O

Ben vorstelijk stuik gebak!

ORANJEBROOD
deze hele week Zi9w

Royaal gevuld met rozijnen, leuk versierd

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 • HENGELO GLD

Ons brood en banket,
e.'ke dag een feest

Ëaren langslanke
langersnuvoor

. imeurprijsje.

DER EENS ECHT

g van het jaar tot eervfee* :
- '

Voor Jcrtoètt* voeten o> TourtnQ "
ĥ b * ook ft herenmodel

Fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

AGROOTKORMEIINK
.Korlogerie goud&zi Ur optiek

GEDIPLOMEERD OPTICBN
OPTIEK GOUD EN ZILVEB - UUBWMXEN |

8p»UlrMt n • Hrncclo OU • Tlllill» M7U-

'• MAANPAOH GESLOTEN

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. 05753-1424

MOS IN UW GAZON

Verticuteer-
machine
te huur

HARMSEN

Bauninkstraat 4

Hengelo Gld

TeL 05753-1220

Te koop prima consumptie-
aardappelen, Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

JOZEF SCHABBIHK

de Echte Bakker
Dinsdag en woensdag:

ORANJE-
TOMPOUCEH

5 stuks 5.25
Vr«dag starten w« met de FRANSE MAAND.

Deze aanbiedingen gelden t»t en met 9 mei a.s.

PAIN BRETON
Bol & 450 gram l .4\)

BRETONSE
KRAKELINGEN

6.255 stuks

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

WIJNBERGEN
heeft deze week voor U:

Diverse soorten

RAUWKOST

250 gram 195
RODE KOOL
500 gram 75
Verder volop
SLA, ANDIJVIE, SPINAZIE, RAAP-

STELEN, SINAASAPPELEN, PEREN,

APPELEN

In onze verkoop bloemenkas

diverse aanbiedingen:

Volop TUINPLANTEN en
CHRYSANTENSTEKKEN

Woensdag tot 6 uur geopend
Koninginnedag gesloten

F J L W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo OU - TeL 0575S-1478

Advertenties voor het nummer van,De
Reclame' dat op dinsdag 5 mei a.s.
verschijnt dienen UITERLIJK WOENS
DAG 29 APRIL 's morgens om 9 uur
in ons bezit te zijn. Dit in verband met
Koninginnedag op donderdag 30 apri .



HERDEKKING - 4 ME11987

Aan de 4 meUierdenkin& willen we in Hengelo GW op de volgende wijze inhoud

gpeven.

19.45 uur Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden

gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachte-

nis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente;
vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelink-

straat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.

19.45-19.55 uur Het luiden van de klokken

19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden

voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die aan

het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00-20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers „The Last Post"

ten gehore zullen brengen.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

De inwonres worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur ) de

vlaggen halfstok te hangen.

De meeste verkeringen lopen goed af.

Sommige eindigen op een huwelijk.

Woensdag 6 mei 1987 zijn wij de kjos.

HENK TOONK

en

SONJA SLOTS

kiezen dan voor een gezamenlijke

toekomst.

Wij worden om 12.15 uur in het Zelhmse ge-

meentehuis verwacht.

Waarna dominee Gerbrandy om 13.30 uur in de
Goede Herder Kapel in de Veldhoek ons huwe-

lijk zal inzegenen.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal „het

Witte Paard", Ruurloseweg l te Zelhem.

Ons adres is: Wieken weg 7, 7021 KG Zelhem.

De vele blijken van medeleven, die u ons heeft
betoond na het zo plotseling overlijden van mijn

lieve vrouw, onze zuster, schoonzuster en tante

HENBICA JOHANNA ANTONIA HOUTMAN

echtgenote van Albert Zilvold

heeft ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft ge-

geven.

Hengelo Gld, A. ZilvoM

Keijenborg, G. Houtman

Dieren, Pam. M. Th. Tankink-Houtman

Doetinchem, Fam. J. Zilvold

Doetinchem, Fam. G. Zilvold

Hengelo Gld, april 1987.

Dwarsstraat 6.

Hartelijk dank voor uw belangstelling bij de

receptie t.g.v. het 55-jarig huweMjk van onze
ouders en schoonouders

M. WIJNBERGEN

H. WIJNBERGEN-DIKKEBOER

Jan - Alie
Gerrit - Alie
Rinie • Willemien

Marianne
Gerrie

Hengelo Gld, april 1987.

OPRUIMING
Verticale jaJouzieën NIEUW
licht-beige

breed 319 hoog 112 van 586.— voor 350.
breed!25 hoog 122 van 292.— voor 1 75.

breed 300 hoog 240 van 710.— voor 425.
breed 117y2 hoog 175 var 298.— voor J75.

breed 197 hoog 164 van 434.- - voor 260.

Rolqordijnen, leverkleur NIEUW
breed 255Vi hoog 124 van 254.-- voor 150.

Novilon eiken parketmotief
lang 9.50 m, breed 3.50 m, van 1130.— voor 675.

lang 3.75 m, breed 3.00 m, van 335. — voor

Novilon, gebroken wit parketmotief
lang 3.10 m, breed 3.50 m, van 369.— voor 230.

lang 3.10 m, breed 3.80 m, van 369. — voor 240.

lang 4.60 in, breed 3.50 m, van 547.— voor 325.

II„DE SPANNEVOGEL
RUURLOSKWEG 2 - HENGELO GLD

Het adres voor al uw ZONWERINGEN

Gratis meten - gratis plaatsen

OPEN H U IS
Op 9 mei 1987
zal Mr. A. W. J. van Beeck Cajkoen, burge-

meester te Hengelo Gld

het nieuwe kantoor van
notaris Mr. A. Sc hel Ie n-
bach te Hengelo Gld
gelegen aan de Koepelberg 4 (hoek
Wilhelminalaan) te Hengelo Gld.

OFFICIEEL OPENEN.

De bevolking wordt op 9 mei 1987 van 13.00 tot

16.00 uur in de gelegenheid gesteld het nieuwe

kantoor te bezichtigen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

MR. A. SCHELLJENBACH

en medewerkers

VERHUIZ ING
Notariskantoor Schellenbach te Hengelo Gld

zal gesloten zijn op

7 en 8 mei 1987
wegens verhuizing

naar het nieuwe kantoor, gelegen
aan de Koepelberg 4 te Hengelo Gld

(hoek Wilhelminalaan).

Het telefooiinumer bUJft ongewijzigd: 05753-3939

MK. A. SCHELLENBAOH

en .medewerkers

POLITIEINFORMATIE

Dinsdag 14 april: Omstreek het middaguur werd ge-
constateerd dat er een hond op het kinderspeelter-
rein aan de Kerkekamp zijn behoefte deed. De hond
was even daarvoor losgelaten in het hondentoilet,
echter toen enkele kinderen de deur openden, liep
de hond eruit en deed zijn behoefte op het gras. Deze
keer is de eigenaar, gezien de situatie, gewaarschuwd.
Woensdag 15 april: Een bij de politie bekende hond,
liep eveneens los op de Kerkekamp. Hiervoor is de
eigenaar ook gewaarschuwd.
Bij de tuinderij van Halfman aan de Holstraat wed
een autaradio aangetroffen. Merk, type en serienum-
mer zijn bij de politie bekend.
Donderdag 16 april: Op de Aaltenseweg werd een
ree aangereden. Gevolg ree overleden. De auto is met
schade af gesleept door een takelbedrij f.
Vrijdag 17 april: Op twee plaatsen in de gemeente
Hengelo Gld werd geconstataeerd dat er sprake is van
oppervlaktewatervervuiling door lozing van een stof.
Door de technische recherche werd een ondezoek in-
gesteld naar de aard en de ernst van de vervuiling.
Proces-verbaal werd in l geval opgemaakt. Het
andere geval wordt nog bekeken.
Zondag 19 april: Ion de Hofstraat-Schoolstraat werd
een verkeersbord omgebogen, door vermoedelijke bal
dadige jongelui. Op de hoek Beatrixlaan-Ruurloseweg
werd eveneens een bord aangetroffen wat was ver-
nield. De verkeersborden zijn meegenomen.
Van een camping in Hengelo werd een Kawasaki
motorfiets ontvreemd, welke eigendom van een Duitse

gast was. Vermoedelijk is de motorfiets meegenomen
in een bruine bestelbus, welke zou lijken op de bus
van het „A-Team".
Bij café „de Zandheuvel" aan de Ruurloseweg werden
zes terrasstoejen ontveemd. De stoelen werden in een
auto geladen. Echter door een getuige werd het ken-
teken genoteerd, waarna de daders zondagmiddag
reeds te Zutphen konden worden aangehouden.
Zondagavond werd melding gemaakt van vernieling
van de afrastering rond de St Bernardusschool te
Keijenborg. Het gaas bleek kapot geknipt te zijn. Het
vermoeden bestaat dat wat jongelui die in de nacht
van 18 op 19 april daar gesignaleerd zijn, de vernie-
ling hebben gepleegd
Zondagavond vond op „de Varssel-Ring" een aan-
rijding plaats, doordat een automobilist een stilstaan-
de auto passeerde en een tegemoetkomende fietser
niet zag. De fiets werd geheel vernield. De fietser
zelf was gelukkig niet gewond.
Maandag 20 april: Omstreek 10 uur werd melding
gemaakt van een inbraak in een woning aan de Ban-
ninkstraat. De bewoners bleken niet thuis te zijn,
daarom werd het huis door de politie afgesloten. De
eigenaars worden benaderd.
De geheele week: Er werden twee bromfietsen uit het
verkeer genomen voor technisch onderzoek. Op de
rollenbank bleken beiden behoorlijk te zijn opgevoerd
Een proces-verbaal volgde. Er werd wederom bekeurd
voor het parkeren op trottoir en tevens werd een per-
soon bekeurd welke reed op een bromfiets, zonder
helm, voor op de tank zat een vierjarig kind. Een
bekeuring werd uitgereikt. De vader van het kind
echter was het niet zo met de gang van zaken eens
en is niet overtuigd kunnen worden van het gevaar
dat kon ontstaan. Er werden enkele vlaggen gestolen
van de Hengelose middenstand, welke aan de gevels
van winkels hingen. Er werden twee fietsen gestolen
waai van aangifte is gedaam.

W.I.K. BUITENTOURNOOI 1987

Op zaterdag 16 mei a.s. wordt op het sportcomplex
,,Het Hooge Wessel" te Steenderen wederom een
groot volleybaHjournooi gehouden, welke georganiseer
wordt door de plaatselijke volleybalvereniging WIK
Op het buitenterrein zullen zo'n 20 volleybal velden
uitgezet worden waar bijna 100 verschillende teams
van smorigens 9,30 tot 's middags plm 17 uur om de
hoogste eer zullen strijden.
Het ieder jaar weerkerend buitentournooi is altijd
een bijzonder gezellige, sportieve bezigheid voor jong
en oud en een ieder dit dit eens van dichtbij mee wil
maken is van harte welkom. De toegang is gratis.

ORANJEFEESTEN IN HENGELO

Het plaatselijke aktieve Oranjecomité heeft haar pro-
gramma weer klaar.
Veel tija en eneergie hebben zij er weer ingestoken
om voor elk wat wils op touw te zetten en daarin
zijn ze ook geslaagd.
In de speciale Oranjekrant, die vorige week versche-
nen is staat alles volledig in opgenomen.
Veel plezier op deze dag!

DCH IN PAPIER EN PLASTIC:

De Hengelose damvereniging DCH is een aktieve ver-
eniging, die zich ook goed met de jeugd bezig houdt.
Immers ook zij denken, wie ae je<ugd heeft heeft de
toekomst. In dit licht bezien gaat zij starten met het
verwerven van oud papier en plastic (dit laatste goed
gebundeld,). Achter fa. Heijink de Spannevogel staat
een container waarin een en ander verzameld gaat
worden. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan
de zo noodzakelijke jeugdopleiding in de vereniging.

ORANJEFEEST KEIJENBORG

Het is al zo weer Koninginnedag. De nationale feest-
dag ter ere van de verjaardag van onze vorstin.
Het Oranjecomité is weer druk in de weer. Er is veel
vergaderd en nog meer gedaan. Voor de kinderen
van de Ie 7 groepen van de baisscholen worden de
kinderspelen georganiseerd. Een groep mensen is
daar erg druk mee. Er moet het een en ander wor-
den opgebouwd. Voor de kinderen van groep 8 en de
jongeren van het middelbaar onderwijs tot 16 jaar is
er een fietstocht. Er is een mooie route uitgezet en
onderweg valt ook nog het een en ander te beleven.
Het ringsteken behoort ook dit jaar weer tot de akti-
viteiten. Heel veel mensen vonden het vorig jaar fijn
hieraan mee te doen. Achter de gymzaal is het vogel-
knuppelen. Wie daar vorig jaar bij was, weet vast
nog wel hoe het was. In de wei van „De Smid" is het
traditionele vogelschieten. Dat is telkenjare een grote
happening. Alle aktiviteiten eindigen om 12 uur en
om 12.30 uur is de prijsuitreiking in „De Horst".
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten
wordt erop 30 april voor een aantal levende wekkers
gezorgd. Om 8 uur 's morgens zal Keijenborg uit de
slaap ontwaken. Wij hopen dat allen aan de aktivitei-
ten mee doen. En als ze dan moe of dorstig zijn, dan
kunnen ze altijd terecht bij de horeca voor hun natje
en droogje. Ook de gelegenheid om een dansje te
maken is aanwezig. Het Oranjecomité Keijenborg
hoopt op een goede opkomst en wenst allen een heel
Pleziering Koninginnefeest.

BIJEENKOMST UVV

Vele bejaarden waren naar zaal Langeler gekomen

voor een gezellige middag, georganiseerd door de
Unie van Vrijwilligers afdeling Hengelo Gld.

Mevr. van Hengel heette namens de UVV de bejaar-

den welkom en wenste hen een gezellige middag.

De heer Kemink uit Eibergen trad voor het voetlicht

en met voordrachten, zelf geschreven verhalen en

een pantomime vulde hij de middag.

Aan het slot van de bijeenkomst zong het bejaarden-

koor onder leiding van de heer Starink.

Mevr. van Hengel dankte de heer Kemink, de heer

Starink en het bejaardenkoor voor hun medewerking
en wenste alenl wel thuis.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Op woensdag 6 mei a.s. wordt weer de maandelijkse

schrijfavond van Amnesty International gehouden.

Deze keer wordt er geschreven voor een 40-jarige

civiel ingenieur in Cuba, een 55-jarige advocaat in

Somalië en een 47-jarige Koerd en voormalig burge-

meester in Tuikije. Alle drie zijn tot erg lange ge-

vangenissjraffen veroordeeld.

Reden genoeg om tussen 19 en 21 uur even een brief

te schrijven voor hun vrijlating. Voorbeeldbrieven
zijn aanwezig in „De Bleijke".

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

lijngOTO-614614
van de hartstichting

GRAND PBIX ZIJSPANCROSS

OP 2 EN 3 MEI TE HALLE

Welke stunt zullen de Zwitsers Hansi Bachtholti en
Fritz Fuss nu weer bed&cht hebben om de concur-
rentie bij voorbaat al de ogen uit te steken. Vorig
seizoen verscheen het Zwitserse duo op de eerste GP
van het jaar met de tekst „Hattriek" op hun cross-
broeken, implicerend dat ze de derde WK-titel op
rij in 1986 wel even in de wacht zouden slepen. Het
bleek allerminst grootspaak te zijn van de beste zij-
spancrossers ter wereld. Drie wereldkampioenschap-
pen op rij met een enorm vertoon van macht, het b < >
hoeft geen betoog dat de Zwitsers dit jaar jacht gaain
maken om het kwartet vol te maken. Of het duo
ook op het geheel vernieuwde circuit De Kappen-
bulten in Halle de meeste punten voor de titel in de
wacht sleept, is nog maar de vraag. Immers de
Nederlandse zijspancrossers zijn en blijven de zand-
spedalisten bij uitstek.
De basis voor de derde wereldtitel op rij hebben
Bachthold en Fuss vorig seizoen in de GP van Enge-
land gelegd, waar zij moeiteloos twee manches op hun
naam schreven. Ook dit jaar is de ouverture van
het seizoen in Engeland (Sheetly), maar de Neder-
landse Grote Prijs, een week later op het int erna tio-
naad vermaarde drcuit De Kappenbulten in Halle,
wordt door de insiders gezien als de echte graadmeter
voor het komende seizoen. De Kappenbulten ligt er
mooier bij dan ooit.
Het is een van de weinige circuits in Nederland dat
voor iedere tak van motorcross bijzonder geschikt is.
De fantastische GP's van 1979 (250 cc) en 1984 (500
cc) hebben dat bewezen. De organisatie in Halle heeft
speciaal voor de zijspan GP een compleet nieuw ge-
deelte aangelegd van ruim 600 meter. Het circuit is
nu nog breder, overzichtelijker, spectaculaider (vier
nieuwe springschansen) en voor Nederlandse crossers
van grote importantie: er zijn weer een tonnen en
tonnen zand op gebracht om de baan in perfecte con-
ditie te brengen.
De Nederlandse troeven in de zijspancross gaan in
Halle met een behoorlijke last op hun schouders van
start. De verwachtingen zijn de laatste jaren fink op-
geschroefd. Anders dan in andere klassen hebben
de Nederlandse zijspancrossers van meet af aan een
vooraanstaande rol in ieder wereldkampioenschap
kunnen spelen. Maar na drie jaar achter elkaar met
een tweede plaats genoegen te moeten nemen, is het
voor de Nederlanse zijspanners een uitgemaakte zaak
dat de Zwitserse hegemonie doorbroken dient te wor-
den. August Muljer met Henk van Heek, Ton van
Heugten met Piet van Deutekom, Bennie Janssen met
Frans Geurts van Kessel, Eimert Timmersman met
Eric Verhagen, zij allen zitten als geen ander op het
vinketouw om eindelijk de grote sprong naar de fel-
begeerde titel te doen. Voor Muller en van Heek is
de prikkel na vorig seizoen alleen nog maar groter
geworden. Muller liet zich na het behalen van de 2e
plaats vorig jaar ontvallen dat die klassering emotio
neel niets te weeg bracht.
Begrijpelijk: bedroeg de achterstand in 1985 nog 50
punten, vorig jaar was de achterstand nog groter:
389 tegen 282 punten. De Holtense kopmannen van
het Venko-team zijn er opgebrand dicht in de buurt
van hun woonplaats hun slag te slaan.
Voor Ton van Heugten met zijn 41 jaar de nestor van
de Nederlandse kanshebbers wordt het misschien de
laatste keer dat hij een poging waagt de hoogste
trede van het ereschavot te bereiken. De carrière
van Van Heugten is al imposant genoeg. Vier Neder
landse titels, Europees kampioen in 1975, wereldkam
pioen in 1981. Vanaf 1982 is van Heugten drie keer
op een derde plaats in het wereldkampioenschap ge-
ëndigd. Een reden te meer om samen met Piet van
Deutekom Bachthold en Fuss het vuur na aan de
schenen te leggen.
Naast de Nederlanders en de Zwitsers koesteren
natuurlijk ook de zijspancrossers uit Engeland en
West Duitsland hoge verwachtingen van het komende
seizoen. De GP op De Kappenbulten zal op de vele
vragen die de motorcrossliefhebbers zich na de GP
van Engeland stelt, een antwoord kunnen geven.
De Halmac is er klaar voor, het circuit ligt er per-
fekt bij, de wereldtop is aanwezig. De zijspan Grand
Prix in Halle wordt ongetwijfeld een wedstrijd van
het hoogste nieveau.
Zaterdag 2 mei zijn de kwalificatietrainingen. Zondag
3 mei van 10 tot 11 uur'zijn de tijdtrainingen en de
Ie manche van de GP start om 13.30 uur.

KPO VIEKAKKKK

Als afsluiting van het winterprogramma was er voor
de leden een demonstratie-avond over de bereiding
van vis.
Mevr. Gussinklo van vastende! „Hengel" uit Hengel
verzorgde deze avond. Diverse soorten vis werden be-
handeld, duidelijk werd gemaakt hoe goed vis voor
de gezondheid is. Het bevat veel eiwit. Ook werden de
dames getracteerd op verschillende vishapjes. Het was
een bijzonder geslaagde en leerzame avond, waarop
ook veel jonge leden aanwezig waren.
Op 2 juni a.s. wordt een trip gemaakt naar Drente,
o.a. naar het Noorder dierenpak. Men kan zich hier-
voor opgeven bij het bestuur.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaorten
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



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

i Bakkerij Bruggink
0 RAADHUISSTRAAT l» • TEL Utt

>

«
Dinsdag • woensdag *

ORANJEBOL |
400 gram (kr enten-rozijn en) 50

Vrtfdag en zaterdag
55

- - ^f•— "ff *smm —--"-—'— "--l» hBrf

j Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.35 voor -|§QQ

va aKHVM aa NVA - naHMva awnvAi aa NVA

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753 3460

l kg KABELJAUWFILET 13.IJQ

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
GELDIG TOT 5 MEI 1987

l liter 3-STERREN JENEVEE 18.45

l liter BOLS JENEVER 18.95

,1 liter HENKES VIEUX 18.45

l liter BOOMSMA BRAMENJENEVER

15.95
l fles ORANJEBITTER 12.95

l fles VAT 69 WHISKY 19.95

l flesje KWAK BIER 2.00

l flesje VERBODEN VRUCHT 2.00

NIEUW in ons assortiment:

NOTARIS JENEVER
Uw bestelling wondt gratis thuisbezorgd

05753-1252

MUZIEKVERENIGING

„ST JAN"
KKMKNBOKG

UITNODIGING voor het

KOFFIE-COHCERT
op zondag 3 mei a.s.
IN ZAAL WINKELMAN

9t Janstraat 3 te KeUenborg

Aanvang 11.30 uur v.m.

ENTREE VRIJ

Er ^wordt U een afwisselden programma ge-

boden daor St Jan o-l.v. JoopOrmel.

BADMODE

PRACHTIGE

BIKINI'S en
BADPAKKEN
v.a. 39.90

Schröder
b\j de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af d. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
op donderdag 7 mei 1987
's middags 2 uur in zaal Concordia.

Wanneer U opgehaald wilt worden, kunt U zich

opgeven aan mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57,

Tel. 1408

*S/VWV*vW\iVS

Voor AANLEG en ONDERHOUD
van uw tuin

BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES

Vraagt U eens vrijblijvend informatie

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

< »
4
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<V%AAAA*VWNA*V******/WVWW**VW

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNIND>1OLEN3>4r<KERS

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrijdag, zaterdag

ONÏBIJTKOEK
van 2.65 voor

Zolang; de voorraad strekt

2.25

Magere varkenslappen
500 gram 3.98

Ossestaart
500 gram 3.98

Ontbijtspek
100 gram 1B15

Zure zult
100 gram Q.98

Jfe-^èrtfeit

GEVRAAGD

NETTE HULP
voor cafetaria, m/v, plm 17 jaar

voor zaterdag en zondag om de

14 dagen.

CAFETARIA LANGELER

Inlevering van vakantiebonnen
voor SCHILDERS

op dinsdag 5 mei a.s.
's avonds van 7 tot 9 uur btj

H. OOMS, Vordenseweg 24

Hout- en Bouwbond CNV

„DE SPANNEVOGEL"
HET adres voor al uiw MEUBELEN, modern

wit of grijs, b^ank eiken of romantische honing-

kleur en natuurlijk de bekende E 50 kleur eiken

Op meubelen altijd 10% KORTING

Tevens groot in TAPIJT, keuze uit 110 rol

kamerbreed tapijt vanaf 29.95 per mtr tot zeer

zwaar kamertapijt.

Met uitzondering van aanbiedingen en trappen,

wordt het tapijt gratis en vakkundig gelegd.

Ook de GORDIJNAFDELING is groots opgezet

en U slaagt dan ook zeker!

P.S. Als wij uw huis compleet mogen inrich-

ten, dan berekenen wij geen werkloon, dat wil

ze&gen, dat het leggen van alje vloerbedekking

(ook op de trap), het maken van gordijnen en

vitrage, alsmede het plaatsen van rails en roe-

den, voor onze rekening komt!

Het is zeker de moeite waard eens vrijblijvend

een kijkje te nemen bij

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05763-1484

Oe Mr. Staan
tapijtrelniger
Huur f 25.- per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en tapeten-
date

Tel. 05758-14M

Te koop tourcaravan,
hierk Chateau Elite, bouw-
jaar 1978. H. Tennissen,
Hofstraat 10, Hengelo Gld

Te koop t.e.a.b. g.o.h.
Citroen GSA, bouwjaar '80
APK tot mei 1988.
Tel. 05755-2227

OCCASIONS
GOLF

BMW met LPG

PEUGEOT 305

PEUGEOT 305 met LPG

PEUGEOT 305 met LPG

VOLVO 340 DL automaat

VOLVO 340 met LPG

FORD ORION 16

FORD FIëSTA

OPEL KADETT 1.2

OPEL KADETT 1.3

OPEL ASCONA 2.0

MERCEDES 300D

HONDA CIVIC

RENAULT R4

GOLF DIESEL

1986

1986

1983

1983

1981

1983

1983

1984

1978

1984

1982

1979

1982

1979

1983

1980

AUTOBEDRIJF G. SCHIPHORST
TEL. 08344-700 - VELSWIJK-ZELHEM

Verkoop van alle merken auto's - nieuw-gebruikt

APK-keuringsstotion

Reparatie

LPG-inbouw

Inruil

Financieringen

Bruin café
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

DISCOTHEEK„DEZWAAN"
PRESENTEERT OP KONINGINNEDAG 30 APRIL:

The King of the Expanders

JOHNBURLY
Hij werkt met de dikste spijkers, zwaartste buigvetren en

gewichten.

Als laatste en zwaarste krachttoer zal hU 36 veren tot

barstens toe belasten.

Diegene die deze laatste krachtoer kan eve-
naren, ontvangt f 1000.--

Aanvang van de show plm 22.30 uur.

Wi/ wensen u een plezierige Koninginnedag

De discotheek is 's middags ook geopend

Op 4 mei herdenkt heel Nederland de tweede
wereldoorlog.

Museum '40-'45 Hengelo Gld doet dat ook, maar
geeft daarnaast het hele jaar door een overzicht
van wat er zich heeft afgespeeld.

Ondersteun dit initiatief en laat niets uit die
periode verloren gaan.

Zorg dat de zichtbare herinnering nog com-
pleter wordt.

He tb u iets uit de periode '40-'45, waarvan u
wilt dat dit voor langere tijd behouden blijft,
naam dan kon takt op met Jean Kreunen, Maan-
straat l, Hengelo Gld, Tel. 05753-1474-3942.

Museum '40-'45 is er in algemeen belang.

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

Woensdag 29 april

LIVE MUZIEK
MET

KAZ LUX
(BRAINBOX)

Van 14 april tot 2 mei 1987

EXTRA HOGE RENTE
op spaargeld
MET VASTE TERMIJN

VAN l T.E.M. 5 JAAR

resp. 5,3 tot 6,3%
Voor informatie:

Gerrits-Lammers bv
SPALSTRAAT 26 - HENGELO GLD

TEL. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen.

AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERIJ

GARRITSEN
NU VOLOP

voorjaarsgroenten
tegen scherpe prijzen

Open van maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.00

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

Met de schoonmaaktijd in
volle gang, nu uitstekende
gelegenheid uw overtollig
materiaal kwijt te raken.
De rommelmarkt van Cres-
cendo kan dit goed gebrui-
ken. Even een telefoontje
aan 05753-1782.

Te koop eetaardappejen,
Surprise. Heuskes, Wuus-
weg 2, Toldijk.

Te koop 75 are gras.
H. Hofstede, Akkermans-
straat 8, Velswijk,
Tel. 08344-303

Te koop schapen en lamme
ren. Wichmondsoweg 31,
Hengelo Gld

Te koop damesfiets en
crossflets met helm.
A. Ridderhof, Hengelo Gld
Tel. 1947

PLATENBAR ,DE SPANNEVOGEL9

Bestel nu reeds de GRAMMOFOONPLATEN of

MUZIEKCASSETTES welke U met

VADERDAG wilt schenken.

Dit om teleurstellingen te vodrkomen.

PLATENBAR ,DE SPANNEVOGEL'
Ruurlosewegr 2 • Hengelo Gld



DE KAASPLANK
van hst

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrlfdagmïddagmarkt

500 gr belegen H.H.

500 gr Leerdammer

500 gr rookkaas

500 gr blanke rozi/nen

V2 liter bfogarde

Tot ziens

D l K A A S P L A N K

Bouwplannen voor een premie-woning?
In div. gemeenten in de regio worden op dit mo-
ment bouwkavels uitgegeven, die u de mogelijk-
held bieden uw eigen woning te laten bouwen.

Bouwkosten f 99.50O,-mki 20% btw

— uitgebreide informatie + dokumentatie
— advies betreffende de premie-mogelijkheden
— inspraak en keuze materialen afbouw
— bemiddeling voor een eventuele medebouwer

BEL ONS, WANNEER U BOUWPLANKIEN HEBT,
WIJ KUNNEN U ZEKER
HELPEN DEZE TE

REALISEREN!!!

Bouwbedr. EBU Doetinchem bv
Ampèrestraat 8
7006 RZ DOETINCHEM

i TEL. 08340-34550

ebu
bouwbedrijf

Dit laatje
niet schieten.

2 krop SLA

98

JAMBON CUIT
gek. Franse ham
100 gram

Gek. GELD.
WORST
100 gram

219
99

WAARDEBON

500 gr gekruid GEHAKT +

500 gr bahmi-nasi VLEES

samen 598
Zate rdagrv oordeel

TARTAAR

500 gr

Ma. - di. 4 en 5 mei

Rib- en haas-

KARBO

NADE kg

498
l

798

VLOERVOLKOREN
met sesam
BOERENWIT
met maanzaad

PIZZA CON
FRUTTA
450 gr

190
439

Hartevelt
JONGE
JENEVER It

Teacher
WHISKY

0,7 It

1775
1895

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as.
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

OM OP TE BOUWEN

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

HARMSÊN
VAKSCHILDERS

ISHUSTRAAT 17
HENGELOGLD O' j /b3-i292

VLAG
rood - wit - blauw en

VLAGGESTOK

29.95

HARMSÊN

Ranninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05758-1229

SPORT GOED

met SPORTGOED

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFBLKJLKDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIE L

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER

MODE - BAJBYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.

HANDDOKKKN, NACHTMODE, ONDRRGOBD

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en fc/eufermocfe

17 - Hengelo G/d - Tel. 1425

769e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN

GERESERVEERD T.E.M. 9 MEI AJS.

Debltante Ned. - Staatelotertf

Boerman - lederwaren
Spalstraaft 10 - Hengelo Gld - T«L 05758-117»

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
Nijverheids 8 - Zelhem

heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. i
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08842-3473

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varaselder
TeL 08856-86664

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon r>575i<-2619

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 00753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Voor de allerliefste moeder
van de wereld

Alvast een klein stukje van haar allergrootste wens.
Uw fietsenspeciaalzaak heeft een heleboel grote en
kleine moederdag-cadeau-ideeën, voor kleine en

grote verwenners.
Handige sterke lichtgewicht-fietstassen, een mooie
nieuwe bel... of meteen maar een hele nieuwe
fiets, een Gazelle natuurlijk.

Verwen moeder maar eens goed... met een Gazelle

FA. SLOTBOOM
Kicftcndorp 11-Hengelo Gld-Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten . *

Oude kleerkasten

Oude klaptaf els

Oude tafels met ronde poten

Oude stoelen met blezen
matten

Benthelmer bakken
(ook ronde)

Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - TeL 05753-2524

Tapijt vuil?
Haal dan d«

TAPINETTE

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGlSTKBUr

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Felefoon 067534300

dansen met

SILVIO
Koninginnedag 30 april

Zondag 3 mei

New Four
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 MEI

Herv. Kerk (Bemigtuakerk)

10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

Huls"

10 uur Jeugdkerk (12 tejn. 15-jarigen

VrUt Herv. Kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

.Tijdens 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 21 april t.e.m. 3 mei

F. Schreuder, tel. 1266

Anonieme A l -̂ JmjtH.MÉ L.

Problemen? Bel dan 06342-3473 of 08340-30612

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

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Keyenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrjjdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle t<Jde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJK. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 2 mei : 19.00 uur H. Mis

Zondag 3 mei: H. Mi's

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

RJSL Kerk Ketfenborg

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


