
56e jaargang no 21 dinsdag 26 mei 1987 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTBBS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags in:
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderw,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Wiohmond Vierakker
omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:
100 gram

gepaneerde snitzeis

500 gram

mager poule» of tartaar

De gehele week:

150 gram

slagersham

100 gram

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

l kg

magere riblappen

250 gram HOLLANDSE

biefsluk

WIJNBERGEN
heeft „bij zomerse temperaturen
voor u:

RAÜWKOST
250 gram 195
Gesn. KOMKOMMER
500 gram

Verder volop SLA, ANDIJVIE, SPINAZDE

RAAPSTELEN, TOMATEN, AARD-

BEIEN enz.

In onze verkoop bloemenkas

1 feestelijk BOEKET
voor de geslaagden MU

F A. W IJ H B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - TA •6758-1478

770e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
GERESERVEERD T.E.M. 6 JUNI A.S.

Debitante Ned. - Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 • Hengelo Gld - TeL 05753-187»

Onder het dauw-
trappen
lekker happen

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD
bakt

NIEUW IN HENGELO, heerUJk hartig:

GOULASH- OF KIP-KERRY
CROISSANTS

nu van 1.50 voor | „25

TIP: ook voorgebakken te verlangen
voor in de oven of op barbecue

LEKKER FRIS voor onderweg::

APPELFLAPPEN
deze week van 1.40 voor l •10

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 00753-1474 - HENGELO QLD

De zaak . . . . .
.. met meer smaak

Verse worst

Paarde rookvlees

Fijne leverworst

H.o.h. gehakt

500

ytflï^öchten in

JVfemelunk
.Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel. 05753-1278

/r
Permanent
de mooiste...
Als u permanent de mooiste resultaten
wilt bereiken, is Kadus Ultraperm de
perfekte permanentvloeistof. Zwak-zuur,
voor elk haartype. Aan haar en hoofdhuid
wordt een natuurlijke zuurmantel mee-
gegeven, waardoor het kapsel soepel en
zacht blijft, de haarstruktuur ontzien
wordt en zwelling van 't haar niet voor-
komt Kadus Ultraperm: reukloos en
zonder ammoniak En zo heeft Kadus een
komplete reeks haarverzorgings-
produkten voor professioneel gebruik

VOOB UW

DLOEMENTUIN
VOLOP

V bloeiende tuin-, perk- en
baCkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stakken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Ui|c2tester»trfi*t 15 - Keijenborg • 06755-1895

FA. HENDRIKS-Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

parÜoOlepcn en bédrtjven

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

fc
<

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» • TEL UU i

DEZE WEEK:

Woensdag:

5 krentenbollen
halen, 4 betalen

l5 VrUtiag en zaterdag:

g eigengebakken roggebrood
van 1.35 voor j §QQ

po

<

S

va SUKHYM aa KVA -
8!

SWHYM aa NVA

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

HOERA, morgen zijn ze er weer!!

de echte Hollandse Nieuwe!
Verder bieden wij u:
VERSE ZEETONG SCHOL

TARBOT

FOBEL

POON

DOORNHAAI

ZEEWOLF

KABELJAUWFILET

Alles kersvers!

SCHELVIS
GEST. MAKREEL
SPEKBOKKING
PALING
GARNALEN

VIS, minstens lx per week
op iiw 4fsS!

Uw wtnclmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNI^D^OLENB/KKE^S

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrijdag, zaterdag

BOLUSSEN
Pak 10 stuks van 7J>0 voor

Zolang de voorraad strekt

5.Z5

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

GELDIG VAN 26 MEI T.K.M. V JUNI

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

19.45



HENK DIEPENBROEK

en

ABDA ENZERINK

gaan trouwen op vrijdag 29 mei 1987
om 11.00 uur in het gemeentehuis van

Zelhem.

De kerkelijke inzegening van ons huwe
lijk zal plaatsvinden om 12.00 uur in
de Goede Herderkapel te Veldhoek.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in ,,De
Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres: Ardinckhoek 14, 7021 EZ Zelhem.

In plaats van kaarten

Op maandag l juni a.s. hopen wij samen met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te

vieren.

GERRIT EN ELLY RIETMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36
te Hengelo Gld.

7234 SN Wichmond, mei 1987.
Dorpsstraat lOb.

In plaats van kaarten

Op donderdag 4 juni zijn onze lieve ouders,
groot- en overgrootouders

G. H. W. VROGTEN

en

A. A. VROGTEN-VERSTEGE

50 jaar getrouwd.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 22.00
uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo G.

7255 NN Hengelo Gld, mei 1987.
Varsselseweg 18.

Voor de vele gelukwensen, die wij bij ons 40-
jarig huwelijk op 16 mei j.l. mochten on t va n
gen, hetzij door kaarten of bloemen of in welke
vorm dan ook, zeggen wij u hartelijk dank.

J. A. STEENBLIK
H. STEENBLIK-PELSKAMP

7255 KX Hengelo Gld, mei 1987.
Wichmondseweg 23a.

KLOMPEN MAKEN EN ZIEN op

HEMELVAARTSDAG
Van 9.00 uur v.m. tot 16.00 uur n.m. kunt U
getuige zijn van de uitleg over de geschiedenis
van de klomp, tot de hedendaagse prochiktie.

KLOMPENMUSEUM

„WE KLOMPENMAKER"
Klompenfabriek gebr. Sueters
UUenestetrstraat 10 - Keijenborg; - Tel. 05753-3030

Bezoek door groepen of verenigingen gaarne
van tevoren telefonisch aanmelden: 05753-3030.

Textielhandel B. J. Kuster
ZUTPHEN

op de vri/dagmiddagmcrrkt

fe Hengelo G/d

ALLEEN DEZE WEEK:

POLO'S s t.e.m. XXL J 7.50
Nu 2 voor

SWEJATSHIRTS
S, M, L, XL 4 kleuren 29.95
NIEUW
DAMESPOLO'S
met boord en vestaakje 8 kleuren 34i95

Div. soorten T-SHIRTS
100% katoen S, M, L, XL vanaf 9i95

SPECIALE AANBIEDING:

ZOMERHEMDJES
diverse kleilren

per stuk 14.90

2 voor 25."

Schröder
by de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstmat

2e Pinksterdag 8 juni
SPORTHAL „D'N DRAE JER" - VELSWIJK
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

• BANKSTELLEN • • KASTEN

• EETHOEKEN - • SALONTAFELS

• KLEINMEUBELEN enz. enz.

LAATSTE RESTANTEN - ALLES MOET WEG!!

VOOR INLICHTINGEN: W. DIJKMAN - TEL. 08344-595

Bakkerij Kreunen,
uw broodjesspecialist
Zachte broodjes: wit, punt
kadet, tarwebollen
Vruchtenbroodjes: krente-
bol, Belgische moutbol,
Deense krakelingen,, kro-
kant, maanzaad, sesam,
petit pains, croissants,
desem volkoren, Duitse
broodjes, goulash of kip-
kerry croissants.
Onder het dauwtrappen,
lekker happen!

Zondag 31 mei

grote BINGO
met fraaie prijzen

CAFÉ

„D'n Olden Kriel"
Wichmond Tel. 05754-285

SEERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TcL 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spuistraat 13, Hengelo Gld

Een oud spel in vele
nieuwe jasjes

Rummycup
Uit voorraad leverbaar
in div. prijsklassen

WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag:

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon OÖ7&5-1300

Lekker dauwtrappen?
Neem dan appelflappen
van bakkery Kreunen mee

Zit U met overtollig mate-
riaal in de weg? De Rom-
melmarkt van Crescendo te
Hengelo Gld komt er aan.
(zaterdag 27 juni). Opgave
aan tel. 05753-1782.
Ook opgave van 2e hands
kleding (gereinigd).

Gezocht kosthuis door net-
te jongeman (36 jaar) om-
geving Doetinchem., voor
plm f 175.— per week.
Spalstraat 5, 7255 AA Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1212

Jongeman, 19 jaar zoekt
vakantie werk voor enkele
dagen per week op veehou-
derijbedrijf, omgeving
Hengelo Gld, tel. 05753-7203

Te huur per l juli zit-
slaapkamer en keuken»
eigen opgang en autobox.
Brieven onder no. 21
bureau de Reclame

Te koop Daf 44, km-stand
65.000, in onberispelijke
staat, APK-gekeurd. Inl.
J. Eenink, Hoogstraat 27,
Toldijk, tel. 05755-1426

Te koop 4 pers. bungalow
tent + gaskachel en kam
peerkeuken.
Tel. 05753-3398

Te koop aangeboden zware
kolomboormachine (ouder-
wets), zware werkbank m.
ba;nkschroef. van Kouswijfc
Ookhorstweg 6, Wichmond,
Tel. 05754-793

Te koop trekhaak van Opel
Corsa sedan. Zelhemse-
weg 2a, Hengelo Gld, tel.
1289, na 6 uur

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

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

Hartig dauwtrappen?
Neem dan een goulash of
kip-kerry croissant mee
van bakkerij Kreunen.
Heerlijk!

Te koop aardappelen, Sur-
prise. B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hengelo

Te koop Suzuki bromfiets
met vers., 2 jaar oud en,
een Puch Maxi. H. Schou-
ten, Beekstraat 12,
Hengelo Gld

Te koop gebruikt bankstel
3-1-1 en 4-pits gascomfoor
en electr. fornuis met oven
Geurts, H. Addinkstraat 5,
Steenderen, tel. 05755-1954

Te koop gevraagd oude-
antiek handvatten voor
deuren. Tel. 05755-1617

Te koop aardappelen, f20.-
per 70 kg. Weustenenk,
Lankhorsterstraat, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-1658

Wij zoeken onze lapjeskat
(bruin-wit) vanaf maandag
11 mei 1987. Herkenbaar
aan bandje met naam-
kokertje. Wijnbergen,
Kerkstraat 6, tel. 1473

Te koop plm 65 are kuil-
gras. W. B. Jansen, Vels-
wijkweg 39, Zelhem, tel.
08344-384

Te koop plm 4 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor 29
mei a.s., 19 uiur. W. J.
Harmsen, Gietelinkdijk 2,
Hengelo Gld.

AGENDA OPENBARE RAADSVERGADERING

GEMEENTE HENGELO GLD OP 2 JUNI A.S.

l opening; 2 vaststellen van de notulen van de open-
bare raadsvergadering van 6 mei 1987; 3 ingekomen
stukken en mededelingen; 4 voorstel tot het onge-
grond verklaren van het door de heer J. Half man,
alhier, ingediende beroepschrift tegen het besluit tot
weigering van een bouwvergunning; 5 voorstel tot
vaststelling van een nieuwe bouwverordening; 6 voor
stel tot vaststelling van een verordening speel-auto-
maten; 7 voorstel tot: a het voorbehouden aan de
raad van de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen
en intrekken van een afvloeiingsregeling voor het
niet onderwijzend personeel van de openbare basis-
school „Rozengaard&weide"; b vaststelling van een
afvloeiingsregeling voor het personeel, genoemd
onder a: 8 voorstel tot het verlenen van medewerking
als bedoeld in artikel 74 van de Wet op het basis-
onderwijs, alsmede tot het beschikbaar stellen van
krediet, t.b,v. de herinrichting van de R.K. basis-
school „De Leer"; 9 voorstel betreffende het herstel
van constructiefouten aan de R.K. basisschool „De
Leer"; 10 begrotingswijzigingen; 11 rondvraag; 12
sluiting.

HAMOVE FILMTEAM WEER OP TV

In het laatste programma van Tineke op woensdag
27 mei is de Hamove filmploeg uitgenodigd acte de
presence te geven. Voor Tineke heeft de redactie van
dut programma een verrassing bereid door alle deel-
nemers aan het programma van dit afgelopen sei-
zoen nog een keer voor het voetlicht te halen.

LUDGERMARK

De bekende Braderie in Wichmond heeft een naams-
verandering ondergaan. Op initiatief van een voorbe-
reidingscommissie is men tot deze naamsverandering
gekomen, want vanaf heden wil men toewerken naar
het 1200-jarig bestaan van Wichmond in 1994. De
rondreizende prediker Ludger was de stichter van
Wichmond en zodoende is men op deze naam gekomen
Ook de opzet van de Braderie (Ludigermark) is ge-
wijzigd. De oude ambachten komen in ruimere mate
aan bod, zoals o.a. schapen scheren, koperslage, vlas-
bewerken enz.
De Ludgermark is dit jaar vastgesteld op 4 en 5 juli
rondom café „D'n Olden Kriet" in de Dorpsstraat te
Wichmond.
Tevens doet de organisatie hierbij een oproep aan
degenen, die b. v. een oude dors- of kaf molen of anders
zins in bezit hebben, deze de Ludgermark ter be-
schikking te stellen. Contacht hierover kan men op-
nemen met tel. 05754-285.

KEEPER EJO ELBURG NAAR „PAX"
Mede dankzij de bemoeienissen van een aantal leden
uit de belangengroep PAX, inzake het aanbieden van
een baan, is het mogelijlk geworden om Ejo Elburg
tot op heden profvoetballer bij FC Wageningen en
voorheen bij de Graafschap, definitief naar Hengelo
te halen. Voetballer Elburg weet zijn mannetje te
staan in het doel en deed hiervoor ruime ervaring
op in het betaalde voetbal Sinds enige jaren woont
hij in Hengelo Gld en is afkomstig uit Vorden.
Onder de hoede van trainer Henny Wevers en met
een goede sluitpost kan getracht worden een gooi te
doen naar de voetbalmacht in de 2e klas KNVB.

AMNESTY INTERNATIONAL
De schrijfavond is deze keer op woensdag 3 juni a.s.
Het gaat om 'n 50-jarige docent journalistiek in Afgha-
nistan, een 32-jarige onderwijzer in Haïti, en een 45-
jarige priester in Zuid Afrika.
Van 19 tot 21 uur is er gelegenheid in „De Bleijke"
om voor deze mensen te schrijven.
Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig. In juli is er geen
schrijfavond.

AFSLUITING CURSUS VOOR (ASSISTENT)
DIRIGENTEN
Op zaterdag 30 mei a.s, zal van 14.00 tot plm 17.00
uur in de grote zaal van café-restaurant Concordia
te Hengelo Gld de afsluiting worden gehouden van
de bijscholingsoursus voor (assistent) dirigent 1986-
1987, georganiseerd door de Stichting SAMO-Gelder-
land (een overkoepelende organisatie van de muziek
federaties-bonden ANUM - FKM - KNF - NFCM).
SAMO-Gelderland organiseert o.a. cursussen voor
amateur muziekverenigingen, drum- en showbands
en majorettes.
Onder de bezielende leiding van de bekende Friese
ddrigent Piebe Bakker hebben 7 dirigenten een cursus
gevolgd om zich de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van blaasmuziek eigen te maken.
Daarnaast hebben 8 assistent-dirigenten een cursus
gevolgd om de dirigent bij afwezigheid te vervangen.
Aan deze afsluiting, waarbij de cursisten, allen af-
komstig uit de provincie Gelderland, hun kunnen zul-
len tonen zullen de muziékverenijgingen AMDG uit
Wehl, Concordia uit Oldebroek en OBK uit Wester-
voort hun medewerking verlenen.
Belangstellenden zijn van 'harte welkom. De entree
is geheel gratis.

BILJARTDISTRICT DOETINCHEM
GAAT FEESTVIEREN

Op zaterdag 6 juni komen de biljarters van het dis-
trikt Doetinchem en omstreken bij een in zaal Con-
cordia te Hengelo Gld om het seizoen op een feeste-
lijke manier af te sluiten. Het gaat zeer goed met het
biljarten, gezien de massale toeloop van leden in het
laatste seizoen. Het distrikt Doetinchem groeide uit
tot een totaal van meer dan 1000 leden.
He duizendste lid zal op deze avond worden gehuldigd
evenals de kampioenen die ook in het zonnetje
worden gezet. Het is verheugend dat de biljartsport
door een ieder gespeeld wordt. Bij zowel de heren als
de jeugd zijn ook de dames in getal aan het groeien.
De oude gedachte dat de biljartsport een kroegsport
is, is reeds lang achterhaald.
Dat de feestavond in Hengelo Gld wordt gehouden,
is eigenlijk niet zo verwonderlijk, daar in deze plaats
alleen al 10 grote tot middelgrote verenigingen ac-
htief zijn in deze sport. Hiervan zijn 8 verenigingen
lid van de KNBB, distrikt Doetinchem en omstreken.
Eén ervan Concordia '54 heeft reeds in voorgaande
Jaren bewezen een goed organisator te zijn van akti-
viteiten zoals deze feestavond.

EVENEMENTEN-AGENDA
Mei: 28 dauwzwemmen, broodlevering Muldersfluite,
juibileuinri't Hamove.
Juni: 3 fietstocht, 15 t.e.m. 19 wandelvierdaagse, 20
te.m. 22 kermis Keijenborg, 24 stratenbasketbal, 28
wielerronde Hengelo, stockcarraces, 29 juni t.e.m. 3
juli zwemvierdaagse.

POLITIE-INFORMATIE
Dinsdag 12 en woensdag 13 mei: geen noemenswaar-
dige zaken deden zich voor.
Donderdag 14 mei: in de afgelopen nacht werd van
een auto de antenne afgebroken. De auto stond ge-
parkeerd op de Oranjehof. De laatste tijdj zijn er in de
Oranjehof vaker vernielinkjes aan auto's gepleegd
in de nachteelijike uren.
Ook werden er een vijftal bestuurders bekeurd tijdens
verkeerscontroles op de Ruurloseweg en Zelhemse-
weg. De vekeerscontroles waren gericht op het ge-
bruik van de autogordels. Tevens is er deze dag de
aandacht gericht geweest op een aantal meldingen
van overlast. In de eerste plaats was daar overlast
van crossende motoren op de Varssel-Ring. Overleg
wordt hierover nog gepleegd. De mogelijkheid zit
erin dat in de toekomst een gedeelte van het circuit
wordt afgesloten voor motoren.
Tevens bleek dat er wederom vuil over de straat lag,
doordat katten de vuilniszakken hadden opengetrok-
ken. Het personeel van de vuilnisophaaldienst laat
dit vuil liggen. Bijna ieder week is dit weer een bron
van ergernis. Als derde punt was er de overlast van
een gebeime zender. Zodanig dat sommige mensen
hun abonnement op Nederland 2 van de TV wel kon-
den opzeggen. Ook aan deze overlast wordt gewerkt.
Vrijdag 15 mei: op vrijdagmiddag werd op klaarlichte
dag voor de woning van een inwoner een bloembak
weggenomen en in een auto geladen. De daders reden
hierop weg. De eigenaar was zo attent om het ken-
teken te noteren. De politie van de plaats waar de
kentekenhouder woont is inmiddels geïnformeerd en
trekt een en ander na.
Zaterdag 16 en zondag 17 mei: geen noemenswaardige
zaken.
Maandag 18 mei: in de afgelopen nacht werd een
auto aan de achterzijde vernield. Ook werd de ken-
tekenplaat van de auto ontvreemd. De auto stond
geparkeerd in de Raadhuisstraat De eigenaresse is
een inwoonster van Zutphen. Een getuige heeft het
kenteken genoteerd, maar vermoedelijk fout. De on-
bekende daders reden in een grijze Ford Fiësta.
Indien iemand weet wie de bestuurder-eigenaar van
deze auto is, wij houden ons van harte aanbevolen.
Tip van de week: als u binnenkort op vakantie gaat
kunt u op het politiebureau kaarten halen, waarop u
onder andere kunt vermelden waar u heen gaat, wan-
neer u terug komt, wie de sleutelhouder is van de
woning (mocht er zich iets voordoen, dan weten we
wie we moeten waarschuwen). Bovendien houden wij
dan zowel overdag, als ook 's nachts een extra oogje
in het zeil. Tevens maakt u dan van „achterblijvers
geen spoorzoekers". Een geruststellende gedachte.

DRUKKERIJ WOLTERS MAG BOUWEN
Een lang gekoesterde wens kan nu eindelijk in ver-
vulling gaan. Drukkerij Wolters mag bouwen.
Reeds lange tijd kampte de drukkerij met ruimtege-
brek en om hieraan een einde te maken, werden plan-
nen ontwikkeld om tot uitbreiding te komen.
De aanvraag tot deze bouw werd ingediend en on-
langs kwam de toezegging dat men aan de slag kon
gaan. De geheele tuin en oude schuur achter de be-
staande drukkerij wordt bebouwd, zodat een forse
uitbreiding aan ruimte ontstaat.
Ook investeringen in nieuwe machines en materialen
zijn gepland. De onderhandelingen over de bouwplan-
zijn reeds gestart en tezijnertijd komen we hierop
nader terug.

BROODLEVERING BIJ DE „MULDERSFLUITE"
Het eeuwenoude gebruik van de broodlevering bij de
Muledsfluite aan de weg Hengelo Gld-Zelhem, op
Hemelvaartsdag, krijgt bij goede weersomstandig-
heden altijd veel toeschouwers.
Onder teozicht van een aantal notabelen, dit jaar
onder voorzitterschap van burgemeester Ridder van
Rappard van Zelhem, zullen de aangevoerde broden
van de „cijnsplichtigen"' worden gewogen en verkocht
door veilingmeester Herman Lubbers.
Vroeger werden de broden onder de amen verdeeld.
Thans gaat de opbrengst uit de verkoop van de
broden, naar ééén der kerkelijke instanties, welke
daarvoor ieder jaar een doel kunnen bestemmen.
De boerenkapel „De Bloasköppe" en de boerendans-
groep Wi'j eren 't Olde zullen de broodfeesten op-
fleuren met muziek en dans.
Voor de burgemeester van Hengelo Gld, Mr. A. W. J.
van Beeck Calkoen, de taak om als kersverse voor-
zitter van VVV Hengelo om samen met de andere be-
stuurderen van VVV Hengelo Gld de zaken in goede
banen te leiden.

MET HE-KEU VROEG EN FRIS UIT DE VEREN
Mensen die van vroeg opstaan houden en dat ook op
Hemelvaartsdag, kunnen gelijk aktief aan de slag.
De zwemvereniging He-Kerj stelt u in de gelegenheid
een frisse neus te halen met het dauw-zwem fietsen.
Men kan eerst een duik in het zwemwater nemen om
daarna een fietstocht te ondernemen van ongeveer
één tot anderhalf uur.
Voor slechts een geringe bijdrage kan men van 7 tot
9 uur starten in het Hengelose zwembad op sport-
complex het Elderink.

DAMNIEUWS

In de afgelopen week werd een ledenvergadering ge-
houden, De opkomst was matig, maar toch werden
er verschillende punten besproken en één daarvan is
dat er in het volgende seizoen een competitie wordt
gehouden van plm 5 wedstrijden met huisdammers.
Op de gehouden feestavond werden nog enkele prij-
zen van de competitie uitgedeeld.
Ie groep: J. Vlsschers, 2 H. Luimes, 3 J. Heijink
2e groep: l G. Kreunen, 2 B. Hartónk, 3 H. Dijkman.
Jeugd: l D. Jolink, 2 R. Klein Bramel, 3 M. Rijp-
kema.
De Willem Heijünk-wisselbeker voor de beste pres-
tatie van dit seizoen ging naar J. Visschers.
Aan het einde van dit seizoen wordt nog een snel-
damcompetitie gespeeld.

ERFHUIS KON. HARMONIE „CONCORDIA".

Vanuit de aktiecomissie van de Kon. Harmonie Con-
cordia is een aantal jaren geleden het idee geborgen
ter vulling van de kasmiddelen, een erfhuis te hou-
den, met daaraan verbonden een veiling, te houden
onder Notariaal toezicht terwijl op Hemelsvaartsdag
even verderop een oude traditie is afgewerkt met de
broodlevering aan de Mulderfluite, gaat om 16.00
uur in zaal Concordia het loven en bieden beginnen.
Veilingmeester Herman Lubbers, die dan al de rogge-
broden aan de man of vrouw heeft gebracht bij„de
Muldersfluit" gaat dan ook zijn best doen om de
grote hoeveelheid oude attributen te slijten.
Notaris Mr. A. Scellenbach zal acte de presence ge-
ven, om te bezien of alles volgens regels verloopt.



CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Wist U dat wij

volledige diners
verzorgen, maar dan op gewone manier
bereid en als normale porties geserveerd.

U kunt bij ons terecht voor RECEPTIES,
VERJAARDAGEN en VERGADERIN-
GEN in ons zaaltje achter geluididdlchte
wand.

Wij serveren 25 soorten BIER in originele
glazen

In onze slijterij ruime keuze uit eigen-
gemaakte GESCHENKVERPAKKINGEN
Ook diverse BIERPAKKETTEN

Vraag gerust naar onze prijzen, geheel
vrijblijvend

Spalstraat l - Hengelo G Tel. 05753-1252

Toppen

Hét exqmervkado.
Roestvrijstalen velgen. Banden met zijreflektie.
Goedgekeurd veiligheidsslot. Dus zekerheid voorop.
Helemaal kompleet voor optimaal fietsplezier.
Keuze uit ongelofelijk veel maten,
uitvoeringen en kleuren. Vanaf 619 —

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 • Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

kwaliteit onder alle omstandigheden

En toch komt de zomer....
Daarom hebben wy volop in voor-
raad voor uw baby:

zonnehoedjes en petjes

klamboe's
voor kinderwagen en campingbedje

buggy's

parasolletjes

campingbedjes

camping kinderstoeltjes

baby-draagzakken

zomerslaapzakken

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

P :uflosQweg 17 - Hengelo G/d - Tel. 1425

TE KOOP:

e Gebruikte MENGMESTVESPBEIDEB
4100 Itr, gegalvaniseerd

O Nieuwe CYCLOMAAIEB Kuhii, 1.85 m,
ze€ir goedkoop

O Gebruikte CYCLOMAAIEBS, 135-165-215

O Goedkope STBELA'S, SCHUDDEBS en
HABKEN

O MESTVEBSPBEIDEB 3 T

B L S S E L l N R
Heng l̂osestraat 2 - KeUenborg - Tel. 05753-1375

dancing
discotheek

28-5 Hemelvaartsdag

76 Ie Pinksterdag

8-6 2e Pinksterdag

GEOPEND

Zo'n zaak

... waar
gezelligheid

troef is
Hengelo (G), tel. 05753 - '1461

H.H. Schapenhouders

Voor het

scheren van uw schapen
naar

GERRIT WENTINK
Plataanweg 32 - Hengielo Gld - Tel. 05753-3423

N BRIL
VOOR ALLE
AFSTANDEN

VARILUX,DE INTERESSANTE GLAZEN.
AUTOKLOK EN TORENKLOK DOOR ÉÉN BRIIT
SCHERP ZIEN. EN DAN DAARIN NOG WEER
DIVERSE GLASVARIATIES.

logeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 0575S-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Togen inlevering van deze waardebon ontvangt u:
WAARDEBON

re waardebon ontvangt u •"•••

Dash3 4kg
-— nu slechts—

14.75
r + gratis
New Balance

tasje

Nieuwe Dash 3, schoner kan niet.

BUURTSUPERO.MOND
BUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

CAFÉ HEEZEN
MABKTPLEIN 5 - STEENDEBEN

Woensdag 27 mei

LIVE MUZIEK
DE BOCKFOBMATIE

THE COYIK

UW ADRES VOOR

geraniums - ffuchsia's
en perkplanten

Welkoop h^eft ze dan ook voor u klaar staan,
evenals dlv. soorten

bloembakken en potgrond

WELKOOP Toldijk
Z.-E.WEG 35 - TOLDIJK - TEL. 05755-1441

HET NIEUWE
SCHOOLJAAR
BEGINT NU
Een goede schoolkameraad daarbij is een leer-

zame schoolagenda.

Nu reedis een grote keuze waarbij de mooiere

modellen er snel uit zijn.

FAIR PLAY - POP AGENDA - POPBIZ
PENNY - SPORTAGENDA - POPWORLD
SUPERHELDEN - KUIFJE - KNUDDE
LUCKY LUKE - TOP 10 - BOING
ASTERIX - VERONICA - AGENDA
Dit zijn titels uit de talloze soorten agenda's
voor het schooljaar.

Met een agenda

op je gemak WOL T ERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253
BOEK. EN KANTOORBOEKHANDEL

Voet- en schoenkundige
Gediplomeerd pedicure
(diploma S.V.O.) lid L.O.V.

MARIA KAAK
Tel. 05753-1431, b.g.g. 08340-24244

Behandeling volgens afspraak

Pa, krijig ik ook een nieuwe FIETS als ik naar
een andere school ga?

Ja natuurlijk, maar dan wel één van

REIND ZWCVERINK
want dat is zo gemakkelijk als je hem stuk
hebt, dan kun je hem zo maar daar laten als je
van school komt, want dlaar is die vaak dezelfde
dag nog klaar, en als je een speciaal merk wilt
kan hij die ook leveren. Ook bromfietsen.

Fiets- en bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

CONIORDIA

dansen mei
JLS-BAND

Hemelvaartsdag

Free Sense
zondag 31 mei

JAYBEEBAND
2e Pinksterdag

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

LET OP!
NORMAAL komt er weer aan in Toldijk
Vrijdag 26 juni rondom jeugdsoos FLOPHOUSE

Vanaf heden kaarten in voorverkoop op diverse
adressen.

Eveneens voor KOFFIECONCEBT op zondag
28 juni.

VEILING - ERFHUIS
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 28 mei
om 16.00 uur

Bezichtiging van 15.30 tot 16.00 uur in de grote

zaal van „Concordia" te Hengelo Gld

Afslager: HEBMAN LUBBERS

t.b.v. Kon. Harm. Concordia

Café-rest. • slijterij - dancing

„CONCORDIA"

Woensdag 3 juni a.s.

FIETSTOCHT
met deskundige begeleiding

Start: 13.30 uur bij de sporthal

Kosten f 1.— per persoon

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, en
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij besluit van 22 april 198?",
nr. RO87.6431-ROV/G5208, goedkeuring hebben
verleend aan het bestemmingsplan Hengelo-
kom 1986, nr. l, vastgesteld bij raadsbesluit van
3 maart 1987, nr. 7-1-1.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid l, van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening is het besluit
tot goedkeuring voor het gehele plan onher-
roepelijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het ge-
noemde bestemmingsplan liggen met ingang
van l juni 1987 gedurende een maand voor een
ieder ter gemeente-secretarie (sectie bestuurs-
zaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen voormeld
goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

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

Hengelo, 26 mei 1987.

Deze week maakt
uw Echte Bakker:

Afd. Brood:

DAUWTRAPPERS
(krentenschelp afgeweekt met
banketbakkers room en verse
vruchten)

6.985 stuks

Afd. Bankett
Kersvers uit de oven

GEVULDE KOEKEN
5 stuks 4a*f V

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKEB:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 Hengelo Gld • Tel. 06753-1260

SPECIALE AANBIEDING

Alle KINDERKONFEKTIE

50% korting
Dus alles halve prijs

modehuis

KERKSTRAAT tl HENGELO (GLD.)

60 JAAR VAKMANSCHAP

DE VERNIEUWDE SLAGER

BIEDT U VOORDEELTJES:

Haas- of ribkarbonade kg 7.95

Hausmacher leverworst 100 gr

0.75
Boterhamworst 150 gr f,25

Verse worst kg Q

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT
BOERDERIJ

GARRITSE N
Hollandse Golden Delicious

klasse l 3 kg 2.95
Hollandse tomaten 500 gr 1.50
Hollandse groene paprika

500 gr 2.50
OP = OP
Geldig t.e.m. zaterdag a.s.

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

GEVRAAGD:

vakantiewerkers(sters)
rond de aardbeientyd

zy kunnen zich nu opgeven bij:

D. GARRITSEN
Kruisbrinkseweg 7 • Toldijk Tel. 05755-1361

PROFITEER NU!!

NU 20% KORTING
op alle in voorraad zijnde

BEPLANTING
excl. waterplanten en perkgoed

tot l juni 1987

UW GBOENSPECIALIST

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

Verkoop alleen op zaterdag



DE KAASPLANK

EN BUITENLANDSE KAAS

de vrljdagmiddagmarkt

Maasfander.25% minder zouf

gr 20+kaas

geraspte
echte boerenboter

ziens

D l K A A S P I . A N K

AUTOSLOPERIJ

GEBR. YRIEZE
heeft in voorraad ONDER-
DELEN van auto's vanaf

1976 tot 1980.

Tel. 08342-3473
NUverheidswe? 8 - Zelhem

PN'JL l J. '

Dit laatje
niet schieten.

KLEIBINTEN

5 kg

Verse
AARDBEIEN
500 gr

139

250
Geroosterde
ACHTER-
HAM 100 gr

Meester
LEVER-
WORST 500 g

198

169

WAARDEBON
500 gr nasi-bahmivlees +

500 gr mager rundergehakt

samen 698
Zaterdagvoordeel

VARKENS
FILET
100 gr
Ma. - di. l en 2 juni
Fyne verse
BRAAD-
WORST kg

139

598

BOEREN-
BRUIN - WIT
gratis gesn.

Raak limonade
siroop Itr
4 smaken

190
275

V.d. Eelaart 3-
sterren JONGE
JENEVER

Florijn BESSEN-
JENEVER
liter

1785

1395

KEI JENBORGSE ZAKENBEURS GOED GESLAAGD

V.l.n,r.: mevr. B. Goossens-Lichtenberg, mevr. MuUtarij, dhr. MuUterij, dhr van Hal van de
Rabobank tf*n dhr J. Herman*.

Om het aanzien van het Keijenborgse zakenleven naar
buiten toe een wat ander beeld te geven, kwamen
enkele ondernemers op het idee een informatiebeurs
te organiseren. Het idee werd uitgewerkt en begin
mei was er een uitgebreide beurs onder het motto
,,Zaken aan bod". Zeer vele bezoekers kwamen naar
dorpshuis „de Horst" om de beurs te bekijken en om
zich zonder verplichtingen op de hoogte te stellen van

het Keijenborgse zakenleven. De opzet was zodanig
dat ieder ondernemer zijn eigen identiteit kon tonen.
Om de bezeokers nog meer te verwennen werden er
regelmatig prijzen beschikbaar gesteld. De hoofdprijs
werd gewonnen door het echtpaar Mulderij. Ten huize
van dihr en mevr. Mulderij reikte de heer van Hal
van de Rabobank de prijs uit, in gezelschap van mevr.
R. Goossens-Lichtenberg en de heer J. Hermans.

e maar een
keer jong bent...

neem je dus niet zomaar 'n fiets. Gazelle modellen moet je eens
Maar meteen 'n Gazelle. Zo'n extra kijken naar de eigentijdse
sportievejichtlopende
Gazelle.
Temidden van
23 verschillende

Verwen je zelf
met een Gazelle

TrimmerTrend vanaf
f 795,- of naar dat
juweel van een
supersportfiets, de
Tourmalet, al vanaf

f715,-
Kijk en vergelijk
bij ons.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld-Tel. 05753*7278

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bij Albert Heijn, Hengelo Gld.

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

AKTIE

ASCONA ELASTISCH KATOEN
Perfekte pasv otrm

DAMES HEUPSLIPS, nu 2 voor

DAMES TAILLESLIPS, nu 2 voor

Zolang: de voorraad staakt

11.00
12.00

GISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg M - Hengelo GW - Ta/. /42S

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u
bij

llHARMSEN
VAKSCHILDERS

...

jSRMSTRAAT 17
HENGELO GLD 05753-1292

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT BEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

GA2ELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

EEN BEDREIGING VOOR
ONS ALLEMAAL

ledere Nederlander tussen de 20 en
40 jaar kan het slachtoffer worden

van de slopende ziekte Multiple
Sclerose. En de medische

wetenschap kijkt machteloos toe.
Omdat er nauwelijks geld is voor

onderzoek.
Uw bijdrage helpt mee een eind

te maken aan de bedreiging
die MS voor ons allemaal is.

GIRO 6989
t.n.v. Stichting Vrienden MS Research, Den Haag

JUBILEUM
ORIëNTERINGSRIT
Hamove

op donderdag 28 mei a.s.
(Hemelvaartsdag)

Start 13.30 uur, Inschrijven
vanaf 12.30 uur bij café Wolbrink

Alle deelnemers
ontvangen een leuke herinnering
aan 50 jaar Hamove

Kerk- en andere diensten

HEMELVAARTSDAG 28 MEI
Verzorgingscentrum De BI e Uk e

10 uur ds Hendriks

ZONDAG 31 MEI

Herv. Kerk (Remlfiwkerk)
10 uur ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Gerbrandy

„OM Hvte"
10 uur Jeugdkerk (12 t«.m. 15-jarigen

VrU*. Herv. Kerk
10.30 uur ds Brinkerünk

Avoné-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 28 t.e.m. 31 mei
B. A. M. Eijkelksamip, tel. 2262

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarm!
Telefoon 06-0111

brandweer

Openstelling postbureau BUkspolitf e Hengelo GkL
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 2e, teL 05753-1397
Kejjenborg: Past Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tean. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wykgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

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

BJEL Kerk Hengelo Gld.
Woensdag 27 mei: 19.00 uur Eucharistie

Donderdag 28 mei : 10 uur Woord- en Communieddenst
Zaterdag 30 mei: 19.00 uur Eucharistie

Zondag 31 mei: 10.00 uur Eucharistie

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

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. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


