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OPEN HUIS
Op 9 mei 1987
zal Mx. A. W. J. van Beeck Cajkoen, burge-

meester te Hengelo Gld

hei nieuwe kantoor van

notaris Mr. A. Schellen-

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.

>IR. A. SCHELLENBACH

en medewerkers

V E R H U I Z I N G
Notariskantoor Schellenbaeh te Hengelo Gld

zal gesloten ztyn op

7 en 8 mei 1987
wegens verhuizing

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

(hoek Wilhelminalaan).

Het telefoonnumer bluft ong**vtfzigd: 05753-3939

MR. A. SCHELLENBACH

en medewerkers

Bij elke f 30.-besteed

1 BOL GRATIS
Actie geldt voor alle garens

Alleen de maand mei

Wolboetiek omydeYrught
X,

Brei X^ pen

ALTIJD 10% KORTING

Tel. 08344-315

Maak van MOEDERDAG

een goeie dag.

Een verrassing in goud

is altijd onvergetelijk

U mag er best: „ffoeia dag, moeder"
bij zeggen.

AGROOTKORMEINK
horiogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMKBRD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD KN ZILVER - UURWBRKJEN

Spalstr&at 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05*53-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

„Echte"
VADERS EN MOEDERS
hebben het goed begrepen!!

Zij waarderen hun kinderen, van klein tot groot,

en ontvangen dan ook waardering terug.

'n Kado zijn de vele vaders en moeder meer dan
waard

Een aantal tips voor kado's:

PAKKER fcALLPOINTS

VULPENNEN ROLLERPENNEN

TEKENMATERIALEN

LEGPUZZELS, van groot tot klein

FOTOLUSTEN (metaal en eiken)

RINGBANDEN - INTERIEURS

SHOWTASSEN - SHOWALBUMS

PUZZELBOEKEN - WOORDENBOEKEN

WENSKAARTEN (grote en kleine)

DIALECT- EN STREEKROMANS

FOTO-ALBUMS

TIJDSCHRIFTEN

TUIN-, KOOK- EN UOBBYBOEKEN

lii Holland staat een huls,

In Hengelo Gld een winkel:

KERKSTRAAT 17
t.o. de Remigiuskerk Tel. 05753-1258

WOLTER
BOEKHANDEL
HENGELO GLD

MOEDERDAG - BLOEMENDAG

Volop keus in onze grote verkoop bloemenkas

FA. WIJNBERGEN - Tel. 1473

Nu volop bloeiende tuinplanten

SLAAPZAKKEN
Weer volop keus in 2e keus

slaapzakken!

Vele prachtige dessins en ... zelf uitzoeken.

„DE SPAff NEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

GEVRAAGD:

medewerkster
voor onze supermarkt

Leeftijd plm 17 jaar

Schriftelijke sollicitaties aan:

Service Super Willemsen
Toldijkseweg 13 - 7221 DA Steenderen

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO OW.

Zannestraat 13 - Telefoon 00703-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLKIN-HUISBL ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Vaders opgelet!!
Het cadeau voor Moeder

is te vinden bij

Spalstraat 18 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1823

„DE KNOTS" heeft
VOOR MOEDER:

raomhangers

dienbladen

zakjes gasfenzeep

Kandelaars van hout-glas-porcelein

P.S. 10% korting
op uw moederdaggeschenken

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg; 45 - Hengelo Gld • Tel. 06753-2616

Raadhuisstraat IMS - Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

Schutterij

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
HENGELO GLD

JAARVERGADERING .
op maandag 18 mei a.s.
in zaal Leemteis, Spalstraat 40

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.
3 Jaarverslag.
4 Verslag penningmeester.

5 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar
D. Maalderink en J. Winkelman.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich op-
geven tot aan de vergadering bij de secre-

taris, Rozenstraat 25 te Hengelo Gld.

6 Pauze.

7 Bespreking kermis 1987.

8 Rondvraag.
{J Sluiting.

Wij rekenen op Uw komst (belangrijk).

Bestuur E.M.M.

Schutterij

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
HENGELO GLD

Nieuwe 'leden dit dit jaar ook mee willen doen
aan hefc vogelschieten te Hengelo Gld, kunnen
zich vanaf heden tot de jaarvergadering van
18 mei a.s. opgeven bij d'e secretaris, Bozen-
straat 25 te Hengelo Gld, 's avonds tussen
18.00 en 20.00 uur, of op de jaarvergadering.
Nadien worden er geen nieuwe leden meer
aangenomen.

Contributie i' 15.— per jaar.

Het bestuur

Voor familie- on handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

H I N D E R W E T
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste
lid van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bekend, dat bij hen aanvragen voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet zijn binnen-
gekomen van:

de heer G. Hebbink, Varsselseweg 40 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie D, nummer 2561, plaatselijk gemerkt Varssel-
se weg 40;

de heer H. Kemper, Schaperutijk 6 te Hengelo
Gld, voor het oprichten en in werking hebben
van een veehouderij met mestopslag op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie D, nummer 1890, plaatselijk gemerkt
Schapendijk 6;

de heer H. J. Lenderink, Bremweg 4 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en inwerking heb-
ben van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie E, nummer 1242, plaatselijk gemerkt
Bremweg 4;

aannemersbedriji Haggeman B.V., Hengelose-
straat 61 te Keijenborg, voor het wijzigen van
een timmervverkplaats op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld, sectie G, num-
mer 2122, plaatselijk gemerkt Hengelosestr. 61;

de heer B. G. M. Mullink, Uilenesterstraat 29
te Keijenborg voor het oprichten en inwerking
hebben van een zeilmakerij op het perceel kadas
traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H,
nummer 2387, plaatselijk gemerkt Uilenester-
straat 29;

de heer W. ten Pas, Kuurloseweg 79 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een pluimveehouderrj met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Geld, sectie B, nummers 1911, 1956 en 1989,
plaatselijk gemerkt Ruurloseweg 79;

de maatschap Riefel-Wissels, Riefelerdijk 2 te
Hengelo Gld, voor het oprichten en inwerking
hebben van een veehouderij met mestopslag op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hen-
gelo Gld, sectie L, nummer 246, plaatselijk ge-
merkt Riefelerdijk 2.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
scnaüe oi hinder voor de omgeving ie onder-
vangen.

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken, liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, van-
af 5 mei 1987 tot 5 juni 1987 elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ter
inzage en bovendien elke vrijdag van 18.00 tot
21.00 uur in sporthal „de Kamp".

Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep Kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen, liggen boven-
genoemde stukken elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter in-
zage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel.
05753-1541, toestelnr. 24), kunnen tot één week
voor bovengenoemde datum mondeling' bezwa-
ren worden ingebracht, waarbij dan tevens ge-
legenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de betreliende aanvraag tussen
het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum schrüteüjk bij hun college wor-
den ingbracht.

Degene, die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en de belangheb-
benden die aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding
van de beschikking beroep kunnen instellen bij
de Kroon.

Hengelo, 5 mei 1987.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris



WERKTUIGENDAGEN LIEMPOE 1987
11 - 12 - 13 mei

De gezamenlijke Rabobanken in Hengelo en Keijenborg stellen
ook dit jaar gratis toegangskaarten beschikbaar aan hun leden/
cliënten, (max. 2 per cliënt)

Behalve gratis toegang heeft U ook nog 20% korting op uw
eventuele treinkaartje.

De genoemde kaarten liggen vanaf 5 mei a.s. op onze kantoren

gereed.

Rabobank
Hengelo Cld Raadhuisstraat 21

Hengelo Cld Spalstraat 23
Keijenborg St Janstraat 44

MOEDERDAG -GESCHEHKENDAG!
Wist U, dat wtj behalve meubelen, kleinmeubelen en meubel-
textiel ook nog een zeer grdte kollektie geschenken hebben
zoals:

KASTSTELLEN, VAZEN. PULLEN. KLEI-

GOED

etc, zowel in

DeMtsblauw, polychroom en wit

met echtheidscertif icaat

Ook alle maten en soorten FOTOLIJ STEN

Al die verwenningen voor Moeder zi/n te koop

in de gezellige winkel bij de kerk.'

De Spanne vogel
P.S. Wist U dat die naam Spaniievogel de Achterhoekse benaming is
van d)e vlinder hot koolwitje, vandaar dat het uu wit geschilderd is en
het embleem een vlinder is.

Een naam om te onthouden „DE SPANNEVOGEL"

W AAMELINK- Keijenborg
BLOEMEN - GROENTE EN FRUIT

ZAADHANDEL EN POOTGOED

IN ONZE GROENTE-AFDELING:

verse champignons 250 gr 1.50

krielaardappeltjes, soepgroente, sla

Speciaal voor Moederdag:
volop keuze in

in BLOEMEN en PLANTENBAKJES
in iedere prijsklasse

WEGENS ENORM SUCCES verpakken wij de bossen
bloemen in speciale Yeestverpakking + gratis zakje
chrysal.

Verder volop keuze in PERKGOED

Philips SFR-
ladyshave
HP26U
Werkt op net-
voeding. Met af-
neembare scheer-
kop en remigmgs
borsteltje.
Adviesprijs 72,50
Moederdag-

48,-

Philips hotbrush
HP4427R
Ideaal voor modelleren van
droog en licht mgevocht haar.
Adviesprijs 25,-
Moede:

17,95

winters
Spuistraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1280

Voor Moederdag iets voor de fiets
SPECIALE AANBIEDING

Sparta rijwielen
SPARTAMET

de fiets met geruisloze motor,

zonderhelm, voor fietstochten en

boodschappen doen.

Dubbele tas gratis

Demonstratiemodel aanwezig

Ook voor onderdelen en
reparatie

Uw Sparta-dealer

H.J.Bobbink
Steenderenseweg 7

Hengelo - 05753-1463
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D E N IE U W E
S F E E R C O L L E C T I E

... en opeens
woont u in
een heel ander

huis.
Echt wollen gordijnen.

Ze brengen sfeer in uw
huis. Stralen kwaliteit af.

Zeker nu AaBe een
royóle keus heeft in de
lichtere tinten.
Subtiele dessins en toch
dicht geweven.

Loop eens binnen en
vraag naar de nieuwe
Sfeercollectie van AaBe.
Of naar de uitgebreide
folder. U kunt dan thuis
op uw gemak keizen.

WOLLEN GORDIJNSTOFFEN.

Raadhuisstraat 11-13 - 7255 BK Hengelo (Gld.)

[

Zondag 10 mei Moederdag

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u < >

een heerlijke

SLAGROOMTAART
voor slechts

6.95
GELDIG T.E.M. 9 MEI 1987

Buurtsuperv.d.MOND
Ruurloseweg 52 - HENGELO GLD

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

W() lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
47 • KeijenborK Tel. 130?

OWE STERREN

een uitstekemle borre
voor een zachte

FLORUH

12.95
BAILEY'S

'putti/ - fRittauttua - (•><!(( Mijtetij

Kerkstraat 11 7256 AR Keyenborg Tel. 05753-1293 09

MOEDERDAG • BLOEMENDAG
Bij uw perkplanten-leverancier:

GERANIUMS en FUCHSIA'S, zowel handend £ls staand

FUCHSIA'S en MARGRIETEN x>p stam

BLOEMBAKKEN en HANGPOTTEN gevuld
en los verkrijgbaar

PERKPLANTEN v<x*r bloembakken.

CADEAUBONNEN voor Moeder

POTGROND, COMPOST, GEDROOGDE KOEMEST

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak (bij de kerk).
Tel. 0575' -406

Openingstijden: van 8-12 en van 13.30-18.00 uur

Geef moeder NU een stofzuiger cadeau!!
De oersterke

Holland Electro stofzuiger
type 4100, met 3 jaar garantie en een
motorvermogen van liefst 950 watt

Normale prijs 359.—

Onze scherpe prijs 299.-

Ateen deze week extra korting 50.—

Moederdagprijs slechts

Ook hebben wij andere leuke en nuttige cadeaus

FA. ORDELMA" & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285, b.g.g. 3580

Tips voor

Moederdag

kwaliteitsscharon

vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoefscharen

graskantscharen

gazontrimmers

zelfbouw horredeuren

droogmolens

bloembakken enz.

HARMSEN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

II

Kinder rockwash
B R O E K

U weet wel,

de nieuwe wassing

Nu in voorraad

de maten 128 t.e.m. 176

KLEDING • nej even anders

WIDE FASHION

's Maandags gesloten

's Woensdags de hele dag geopend



DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr brokkel oud N.H. 8.75

1 kg jong N.H. 8.90

Kuip / e S/ank i f d/v. smaken J T. 00

500 gr boeren/everworsf 3.50

4 me* worsten

Tot ziens

„DE K A A S P L A N K "

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

STUUR MOEDER EVEN
DE KAMER UII

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
f198,- en bicolourf 180,-.

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

Dit laatje
niet schieten.

HOLLANDSE

KOMKOMMER

per stuk 89

Ardenner boter-
hamworst
100 gram

ROSBIEF
100 gram

98

249

WAARDEBON

Geldig t.e.m. 9 mei a.s.

Mager RIBSTUK

kg 998
Zaterdagvoordeel

Malse
BIEFSTUK
100 gram
Ma. - dl. 11 en 12 mei:

Schouder-
karbonade
kg

169

498

MOEDERDAG TAART

650 gram

Goudse KAAS
volvet, licht
belegen kg

750

890
V.d. Eelaart
3-sterren JONGE
JENEVER Itr

Joseph Guy
Franse COGNAC
fles

1785

2495
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as.
bij Albert Heijn. Hengelo Gld.

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

ledere zaterdag

VERKOOP AAN PARTICULIEREN

Vaste planten kwekerij

HENDRIK KELHOLT
RegeJiitkloan l - Hengelo Gld - Tel 05753-1255

Maak Moeder

met zo'n prachtige
portemonnaie

tas, in leder of skai

pa ra pi ure

pencil

of de handige knirps

voor de niet zo jeugdige moeder
zijn er ook

steunstokken

BOERMAN lederwaren
Spalstraat 10 Telefoon 05753-1379

Moeder wil ook wet eens een gok je
wagen in de Staatsloterij

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN • ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTÏK1.
WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJBK

TEXTIEL: o.a,
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDRRGOBD

DISBERGEN
wosiinginrichtïng - textiel

baby- en kleutermode

Rujrlosewsg 17 - Hengelo Gld - Te/, f426

SEERHEESTERS
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

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptaf ela
Oude tafels met ronde poten
Oude stoelen met Mezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a
Hengelo G - Tel. 05753-2524

Tapij» vuH?
Haal dan 4o

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Agfi&k

dansen met

PUZZLE
zondag 10 mei

Zondag 17 mei

Never Mind
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 MEI

Herv. Kerk (Remiginskerk)
10 uur ds Giethoorn

Jeugddienst

Goode Herder Kapt!
10.15 uur ds Hendriks

Voor de allerliefste
van de wereld

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

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

moeder

Verwen moeder maar eens goed... met een Gazelle

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11-Hengelo Gld-TeL 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Huur slechts f 10.— p, dag

DROGISTERU

LENSELINK
Kerkrtraat l, Hengelo Gld
relefoon 05768-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spatetraaft 13, Hengelo Old

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
tfesterweg 10 - Varsselder
TeL 08356-85664

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
Nijverheid» 8 • Zelhem

heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3473

Geen dienst

Avond • en weekenddienst doktoren
rydens 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 4 t.e.m. 10 mei
B. A. M. Eijkelkajnp, tel. 2262

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW AUunnno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau RQkspolitte 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
Keijenborg: Past Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wykgebouw geeft u ten alle ttyde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJK. Kerk Hengelo GW.
Zaterdag 9 mei: 19.00 uur Eucharistie
Zondag 10 mei: 10.00 uur Eucharistie

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

RJL Kerk KeUenborg

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



HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

LAATSTE OPROEP
voor inschrijving BRADERIE

op S en 6 aug. 1987, Hengelo Gld

voor HKM-leden en verenigingen uit

de gemeente Hengelo Gld.

Opgave tot l juni bij het secretariaat

Kerkstraat 13. 7255 CB Hengelo Gld

Het bestuur

M.i.v. 11 mei 1987

t.e.m. 29 juni 1987

is er ELKE MAANDAGAVOND
van 20.00 tot 23.00 uur

il
om te tafeltennissen

Belangstellenden zijn dan van harte welkom in

de gymzaal aan de Leliestraat.
Batjes zijn aanwezig.

Gym- of sportschoenen verplicht.

TOT ZIENS

Bestuur HETAC

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter

Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05755-2041

VOOR UW

BLOEMENTU1N
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums • hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprlkaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
UUeriesterstraat 15 • KeUenborg - 05753-1395

2 nieuwe produkten
BOEREN VANILLEVLA

BOEREN CHOCOLADEVLA
Bovenstaande produkten zijn op

natuurbasis vervaardigd,
ZONDER TOEVOEGING van geur-,

kleur- en smaakstoffen

VANILLEVLA

CHOCOLADE VLA

l liter 2.19

y2 liter 1.30

Alleenverkoop:

Buurtsuper V.D. MOND
Ruurloseweg 52 • HENGELO GLD

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

SPONSORLOOP

v.v. „Steenderen"
vrijdag 8 mei a.s.

vanaf 19.00 uur, omgeving

Marktplein Steenderen

„DE KNOTS" geeft

10% korting
op uw

moederdagkado's en kadootjes

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurlo&eweg 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753 2616

Geef met Moederdag
iets nuttigs!!

Stoffenschaar

Rokspuit

Kartelschaar

Handwerkpakket

T-shirtof hemd je

Nachthemd

STOF

voor japon, rok of blouse

Kom eerst bij ons k/'/ken

voor een leuk idee

Schröder
b)| de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

Dankbaar en blij geven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

1Y1ARTIJN

Chris en José te Stroet

17 april 1987.

lekink 16,

7255 XR Hengelo Gld.

Vakantie- of tijdelijk werk
aangeboden voor de aardbeienoogst
(plm half juni tot plm half juli)

Voor inlichtingen graag bellen naar:

G. WULLINK
Banninkstraat 54a - Hengelo G - Tel. 05753-1427

WILLY HOOGEVEEN-GEITZ
Loakendiek l - Veldhoek - TeL 05736460

Schoonheidsspecialiste

en pedlcure

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

lijn S 070-614 614

^J \J/ vnenden van dëhartstchtmg

Voor een heerlijke

moederdagtaart
of gebak
naar BAKKERIJ

WILLEMSEN
STEENDEREN

„Het wordt tijd dat ik mijn
bikini weer aan kan".
Haal snel 2-4-6 pond eraf
met Malsovit, het lekkere
afslankbrood van uw bak-
ker. Bakkerij Hekkelmaii,
Raadhuisstraat 35, Hen-
gelo Gld

Te koop gevraagd oude
linnenkast uit grootmoe-
ders tijd. Tel. na 18.00 uur
05754-237

BONBONS, ruim gesor-
teerd, groot of klein, alle-
maal even fijn bij bakkerij
Kreunen, de zaak met
smaak!

Rommelmarkt Crescendo
op zaterdag 27 juni te Hen-
gelo Gld. Hebt u nog over-
tollig materiaal beschik-
baar. Bel 05753-1782 en het
wordt t.z.t. opgehaald.

TAARTEN voor Moeder-
dag zoals slagroom

vruchten, mocca, kwark,

Schwarzwalder kirsch, in

vele maten en prijzen.

Bestellen voorkomt teleur-

stellen. Bakkery Kreunen,
Tel. 05753-1474



POLITIE-INFORMATIE

Dinsdag 21 april: Vandaag kwamen drie personen
aan het bureau waarvan tijdens de paasdagen fa
fiets was gestolen. In de Pastoor Thuisstraat te
Keijeniborg Jiad een fietser een stilstaande auto „over
het hoofd gezien". De aanrijding bleef beperkt tot
blikschade.
Woensdag 22 april: Op de Hummeloseweg kwam de
bestuurder van een bromfiets met de trapper van
zijn voertuig tegen de trottoirbrand, waarbij bestuur-
der en passagier ten val kwamen. Beiden werden per
ambulance naar het St Jozef ziekenhuis gebracht. In
de Raadhuisstraat werd een HKM-vlag ontvreemd.
Donderdag 23 april: Op de Bronkhorsterstraat te
Keijenborg vond een aanrijding plaats waarbij 2
elkaar tegemoetkomende automobilisten eikaars
linkerbuitenspiegel „meenamen".
Vrijdag 23 april: Geen noemenswaardige bijzonder-
heden.
Zaterdag 25 april: Uit een woning aan de Bannink-
straat werd een complete foto-apparatuur alsmede
enkele sieraden ontvreemd. De inbraak had plaats
gevonden tussen 18 en 20 april tijdens de vakantie
van de bewoners. Bruikbare tips worden gaarne tege-
moet gezien. <
Van een jeugdige Hengelose inwoner werd een groot
mes door ons afgepakt en vervolgens overhandigd
aan de vader van de als militair uitgedoste „Rambo".
Zondag 26 aprli: In de nacht van zaterdag op zondag
werd uit een geparkeerde auto op de kruising Wes-
terstraat-Maanstraat een radioversterker gestolen.
Het portierslot werd hierbij geforceerd. Evt. getuigen
verzoeken wij om zich met ons in verbinding te stellen
Maandag 27 april: Evenals vrijdag geen noemens-
waardige bijzonderheden. Voor diegene onder U dio
het nog niet wist, ook de politie heeft „recht" op 2
iets minder drukke dagen per week.
Bijzonderheden: De algelopen week werden o.a. 2
bestuurders bekeurd i.v.m. het feit dat zijn hun kind
(beneden 4 jaar) op de zitplaats vóór in de auto ver-
voerden. Naas het bijkomende feit dat dit een be-
keuring oplevert, zijn de gevolgen niet te overzien
bij voorbeeld een aanrijding. Ook tijdens het op-
halen van uw kinderen van school kunt u bij een
aanrijding betrokken raken. Voorkomen blijft nog
steeds beter dan genezen.

JOGGING BKOOI), NIEUW BIJ ,ECHTE BAKKER'

Jogging-brood, het gezonde alternatief voor Mars
Dextro energie e,n andere zogenoemde energie voor-
zienende levensmiddelen. Jogiging-brood is op initia-
tief van diverse voedseldeskundigen ingredentieel
samengesteld. Daarbij geniet het de ondersteuning
van het Bureau voor de Voeding. Jogging-brood
wordt op een ambachtelijke wijze gebakken. Zo is
niet alleen gezorgd voor een goed ogend produkt,
maar is wel degelijk rekening gehouden met wat
sportbeoefenaars, zowel rekreatieve als topathleten.
nodig hebben om optimaal te kunnen funktioneren.
Jogging-brood is daardoor een uitgekiend „energie
voorzienend" brood, geworden. Met eigenschappen
die naast het voorzien van energie, ook de nodige
ingrediënten in zich heelt om een optimale gezond-
heid te kreëren.
Zo bevat Jogging-brood kalium uit banaan en aard-

appel, dat voor de stofwisseling en celopbouw een be-
langrijke funktie heeft, maar ook een stimulerende
werking heeft voor het zenuwstelsel en de hartspier.
Voorts bevat Jogging^rood het nodige aandeel kool-
hydraten uit rogge en tarwe. Tarwe- en roggemeel,
sojabonen en zonnebloempitten, sojagries dat voor
hoogwaardig eiwit zorgt. De onverzadigde vetzuren
komen uit de zonnebloempitten. Daarnaast is Jogging
brood rijk aan onverteerbare vezels van graan.
De in Jogging-brood voorkomende ballaststoffen
zorgen voor een goede funktie van het spijsverterings
k.Tnaal. Mc*de hierdoor is Jogging-brood uitermate ge-
schikt voor al die „afslankers" die menen dat niet
eten en veel joggen „ongestraft" kan worden beoefend
O.a. voor deze groep fanatiekelingen is Jogging-brood
een uitkomst. Het zorgt ervoor dat tekorten in de
voeding voorkomen of aangevuld worden. Gesteld
kan warden dat Jogging-brood, vooral bij sportieve
inspanning, stoffen bevat die onontbeerlijk zijn bij
sportieve inspanning en zorgen voor een vitaal, ge-
zond lichaam.

TRIMLOOP

De handbalvereniging S.V. „Quintus" houdt zich niet
alleen bezig met haar sport.
Dit getuige de organisatie van een trimloop die op
zondag 17 mei a.s. zal plaatsvinden.
De te lopen afstanden zijn 2,5, 5 en 10 km. De start
van het gebeuren vindt plaats bij sporthal „de Kamp"
Sarinkkamp 7 te Hengelo Gld, waar vanaf 9.30 uur
ingeschreven kan worden.
De 2,5 km start om 10.30 uur, terwijl de 5 en 10 km
om 11.00 uur aan hun run beginnen.

NVEV NAAR HUISHOUDBEURS

Het jaarlijkse uitstapje van de NVEV ging dit jaar
naar de huishoudbeurs. Op dinsdag 28 april vertrok-
ken 2 bussen met plm 85 dames naar de Rai in
Amsterdam. Onderweg werd genoten van het prach-
tigeweer en werd een kopje koffie gedronken. De
beurs was ontzettend druk. De kook- en bakdemon-
straties waren bij de dames zeer in trek, de mode en
cosmetica ook niet te vergeten.
Om plm half vijf vertrokken de dames weer vanuit
Amsterdam richting Beekbergen waar in restaurant
„de Kakelhof" een heerlijk diner geserveerd.

OPEN DAG IN ATELIER „'T WEMELTJE"

De leerlingen van Barbara Siedsma hebben het initia
tief genomen tot het houden van een open dag op zater
dag 9 mei a.s.
Het gehele jaar is er hard gewerkt en op deze dag
willen ze graag het resultaat tonen.
Een aardig idee is, dat de verschillende technieken
die gebruikt zijn, worden gedemonstreerd.
De pottenbakkerij is open van 11 tot 17 uur. Alle
leerlingen zullen aanwezig zijn om hun werk toe te
lichten en het draaien, handvormen, decoreren te
laten zien.
Als het weer het toelaat, zal buiten raku gestookt
worden. Iedereen is van harte welkom op Kieften-
dorp 2 te Hengelo Gld, waarbij men ontvangen wordt
met een kopje koffie of thee.

„LUDGERMARK" OF LUDGERDAGEN"

De jaarlijkse Braderie te Wichmond wordt in een
nieuw jasje gestoken.
Een speciale commissie van voorberiding is hier
druk mee doende. Een van deze veranderingen zal
zijn dat de Braderie de naam van Ludgermark of
Ludgerdagen zal krijgen. Dit mede in verband met
het 1200-jarig bestaan van Wichmond oveer enige
jaren. Op 11 mei a.s. wordt in café „D'n Olden Kriet"
Dorpstraat 25 te Wichmond, omtrent een en ander
een bijeenkomst gehouden.

KOLLEKTE ASTMAFONDS

In de week van 11 t.e.m. 17 mei a.s. wordt de jaar-
lijkse kollekte voor het Astma Fonds gehouden.
Geef gul als de kollektant bij u aan de deur komt.
De patiënten die aan astma lijden zullen u er dank-
baar voor zijn. Hoe hoger de opbrengst hoe meer
kan worden geïnvesteerd in onderzoeken om deze
ziekte in al zijn vormen te bedwingen.

MUSEUM „DE KLOMPENMAKER"

Van oudsher is het klompenmaken een specifiek
Nederlands beroep. Zo rond 1400 werden er in Neder-
land al klompen gedragen.
In de jaren '20 waren er in deze streek zo'n 35
bedrijven die klompen maakten. Hiervan is er nog
maar een enkele overgebleven.
De klomp als typisch stukje Nederlands cultuurgoed
wil men graag behouden en daarom heeft klompen-
fabriek Gebr. Sueters te Keijenborg een klompen-
makersmuseum opgericht.
In dit museum vindt u het hele gebeuren van rond
het jaar 1400 tot nu. U zult niet alleen nijvere mannen
vinden die met de hand uit een stuk ruw hout een
wonderbaarlijk schoeisel toveren maar ook de mo-
dernste techniek. Deze techniek zorgt er voor dat in
korte tijd een gigantische hoeveelheid klompen word-
den geproduceerd van de beste kwaliteit.! op jaar-
basis zo'n 50000 paar).
In die tijd heeft de klomp een woelige ontwikkeling
meegemaakt. U kunt in het meseum d ieontwikkeling
op de voet volgen. Vanaf het eerste handwerk, met
daaropvolgend de houten machines (rond 1887 echt
uniek in Nederland), veel later de ijzeren machines
en de huidige moderne machines.
Het is interessant te weten dat er b,v. met yoghurt
wordt geschilderd en hoe men mooie figuren snijdt.
Klomipenmaken en armoede lagen vroeger dicht bij
elkaar. Iets van die sfeer kunt u in ons meseum
proeven.
Na een bezoek aan het museum kunt u b.v. kennis
maken met de oude volkssport, het klootschieten.
Leuk om te doen en om de onderlinge contacten te
verstevigen. Voor de gezelligheid of voor de inwen-
dige mens is er een mooi restaurant, in het bezit
van een prachtige tuin, zodat u of met uw groep
van een echte privacy kunt genieten.
Klompenmakersmuseum Gebr. Sueters Keijenborg
Tel. 05753-3030.

FEESTELIJKE RECEPTIE 50 JAAR HAMOVE

De feestelijke receptie ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de Hengelose auto- en motorver.
Hamove, op zaterdag 25 april in Hotel Leemreis, is
een zeer fijne en gezellige aangelegenheid geworden.
Hoogtepunt van deze receptie was de huldiging van
de beide ereleden, Z. baron van Dorth tot Medler en
de heer M. Wijnbergen, die beiden vanaf de oprich-
ting van de vereniging, lid zijn.
In het Zutphens Dagblad stond die zaterdag 25 april
een groot artikel, waarin beide heren vertelden over
die beginperiode. Menige anecdote kwam hierbij
naar voren.
Voorzitter R. Kreunen opende met een korte toe-
spraak en maakte het nie,t lang om de ander enniet
het gras voor de voeten weg te maaien.
De majorettes van E.M.M, zorgden voor een aan-
trekkelijke show en vervolgens werden de beide ere-
leden, unaniem benoemd door de ledenvergadering
gehuldigd. Zij ontvingen een gouden Hamove-speld en
een oorkonde ten bewijze van hun erelidmaatschap,
de dames van de beide heren werden in de bloemetjes
gezet. Burgemeester van Beeck Calkoen sprak
namens de gemeente en in zijn funktie als kersverse
voorzitter van VVV. Hij prees de vereniging om de
geweldige aktiviteiten die zij ontplooit en ook om het
feit dat zij evenals VVV, zoveel aan Hengelo-promo-
tion doet. Namen de KNFV sprak de heer W. Bielder
man, die in zijn toespraak inging op de geschiedenis
van Hamove. De club doet aan allerlei vormen van
motorsport en zij doet dat zoals we van Hamove ge-
wend' zijn, goed. Hamove hartelijk dank hiervoor.
Als oud-coureur en vriend sprak Theo Bult het be-
stuur en de aanwezigen toe. Hij bedankte de ver-
eniging voor de gezelligheid en de zelfwerkzaamheid
om bij de races de zaken optimaal voor elkaar te
hebben. ,
Bij al deze lovende woorden tot het bestuur werden
de dames niet vergeten. Zij ontvingen van de KNMV
een prachtige bos bloemen en van de motorclub
Halmac uit Halle een prachtige handdoek.
Een waardige afsluiting van deze receptie was de
serenade die de Kon. Harm. Concordia kwam bren-
gen. De banden die beide verenigingen hebben, werd
op deze wijze tot uitdrukking gebracht.
Ter gelegenheid van dit 50-jarig Jubileum had de
vereniging ook een overzichtstentoonstelling samen-
gesteld om met oude foto's krantenknipsels, pro-
grammaboekjes, aanplakbiljetten en dergelijke een
klein indruk te geven van 50 jaar Hamove. Vele
receptiegangers namen een kijkje en kwamen tot
vaak verrasende ontdekkingen van wat er zich in die
50 jaar had afgespeeld.
De feestelijkheden rond dit jubileum werden op zater
dag 2 mei afgesloten met een feestavond voor de
leden in zaal Concordia.
Op 11 en 12 juli a.s. houdt Hamove haar volgende
grote evenement, de wedstrijden om het kampioen-
schap van Nederland wegrace op circuit „Varssel-
Ring" te Hengelo Gld.
Hamove heeft voor deze races veel medewerking
ondervonden van de aanwonenden van het circuit.
Voor deze medewerking zegt de club heel hartelijk
dank. Dat kan op 11 en 12 juli druk worden in Hen-
gelo Gld, want op deze dagen is het ook kermis.
Noteert u ze alvast.


