
56e jaargang no 23 dinsdag 9 juni 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZO Hengelo Gld

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

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

WlswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

, Wichmorid Vierakker

omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER V A N BURK
Raadhuisstraat T • Tel. 05753-1269

De gehele week:

l kg

kippenpoten

500 gram

runder verse worst

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

1OO
100 gram

pekelvflees

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

f erse worst
flfln of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram MAGER

ribstuk

Deze maand maken
wij ZWEEDSE
SPECIALITEITEN
Af d. Brood:

JOGGINGBROOD
met o.a. soja, aardappel, banaan

1.29plm 450 gram

Afd. banJtet:

ZWEEDSE
APPELPÜNTEN

6.255 stuks

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
21 - Hen&elo Gld • Tel. 05753-1250

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraat 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLJEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

GELDIG VAN 10 T.E.M. 23 JUNI

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

SCHRÖDERSTOFFEN

STOFFEN
EFFEN - BEDRUKT - STREPEN

STIPPEN - RUITEN

zwafrt - wit • lila - rose - rood - augua - paars • geel

beige - khaki - mint - groen - kobalt - marine - bleu

Dus u ziet het, voor elk wat wils en voor jong en
oud en voor de

SPOTPRIJS PER METER VAN

14.95
Ruurlosewegl-HengeloGld Telefoon 05753-1232

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

gaj

g wuniiunj wiuuuiiiii
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RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1166 g

DEZE WEEK:

Bakkerij Bruggink

l
>
Vtt

Donderdag, vrijdag, zaterdag

MUESLIBOL
(gevuld met rozijnen, krenten,

appels, hazelnoten) j;j

van 2.95 voor 2.25 l

aa KVA • Hajrava SKHVAI aa KVA

Hamburgers
5 halen, 4 betalen

Rolpens

100 gram 1.28

Boterhamworst
100 gram

Ongepaneerde varkenssnitsels
100 gram

A. H.Bat€rink

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Geldig te.m. 29 juni a.s.

l Itr FLORIJN JENEVER 17.95

l Itr V.D. EELAART JENEVER 18.45

l ttr GORTER VIEUX 16.95

l Itr Pollen BESSENJENEVER fl 3.95

l Itr Gorter CITR.BRANDEWIJN f J .95

l Itr Muier SCHIPPERBITTER lg.75

l fles de Kuyper PEACHTREE 14.95

Ifles COGNAC Duchan^ V^.O.P. 27.95

l krat BRAND BIER pijp 18.50

l krat BRAND BIER up 12 stuks 11.75

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51* (achter EcUh) • 067M446*

l kg SCHOL
gratis gefileerd g.25

l emmertje HARDE ZURE HARING

4.50

VIS, mm*t«n* lx per week
op uw die!!

Op eigen
benen?

Echt op eigen benen staan, vrij zijn,
kansen benutten, nieuwe ervaringen
opdoen en: een eigen huishouding voeren. /

Begin wel goed, dat is nog altijd het
halve werk. De Rabobank helpt met
goede raad. De informatieve en zeer
praktische Goed Begin Gids ligt voor u
klaar. Gratis.
Welkom bij de Rabobank.

Rabobank
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel. 05753-1336

Vraag hè* aan de
Hartstldittng
Hartpatiènten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

info
070- 614 614

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
/GILDE

zit In zijn jubileumjaar /^jsj

Daar kunt u alvast
van profiteren

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrydag, zaterdag

ONTBIJTKOEK
2 9É••i V

Zolang de voorraad steekt

Installatiebedrijf

erkend installateur van al Uw

'2 oodgl etersvGrk,

dakwerk,
\

gas- en c. v. installaties.

I O. H&ng&lo Gld
OS7S3 - 2S17.



NVEV-WANDELING OP 'T ZAND
De dames van NVEV hielden onlangs een wandeling
op landjgoed 't Zand. Om 19.00 uur vertrokken plm 70
dames onder leiding van de heren Boes en Groten-
huijs om langs de meest mooie plekjes van 't Zand
te worden geleid.
Na een toont van iy2 uur kwamen de dames weer
aan bij restaurant „'t Okie Schot", waar de koffie
met krentebrooder gretig inging.
De presidente mevr. Rademakers bedankte de beide
heren hartelijk en overhandigde hen een krentebrood.
Veel dames vonden dit gebeuren voor herhaling vat-
baar en gezien de grote opkomst zal er in de toe-
komst bij NVEV nog wel eens gewandeld worden.

RABOBANK INFORMEERT STARTENDE HUIS-

HOUDENS VIA „GOED BEGIN GIDS"
Wie zelfstandig gaat wonen, moet heel wat zaken rege
len. Financiële aangelegenheden vragen de nodige
aandacht, maar vaak zijn er ook juridische en fiscale
gevolgen. Om statende huishoudens te helpen bij het
opeigen benen gaan staan, heeft de Rabobank dezer
dagen de „Goed Begin Gids" uitgebracht.
Een eigen huishouden beginnen betekent voortaan
zelf verantwoordelijk zijn voor de financiën. Zo wordt
de starter geconfronteerd met uitgaven die tot op dat
moment door de ouders werden gedaan. Het is dan
ook geen wonder dat het eerste hoofdstuk van de
nieuwe Rabobankbrochure is gewijd aan het goed op
elkaar afstemmen van inkomsten en uitgaven. Be-
talen, sparen en lenen via de bank komen in cttt kader
eveneens aan de orde.
Veel huishoudens ontstaan als mensen gaan samen-
wonen of gaan trouwen. De fiscale en juridische con-
sequenties van de diverse relatievormen krijgen aan-
dacht in de Goed Begin Gids. Zo wordt geschreven
over het belang van het opstellen van huwelijkse
voorwaarden of van een samenlevingscontract.
Het plan om zelfstandig te gaan wonen kan alleen
werkelijkheid worden als men beschikt over woon-
ruimte. Wonen vormt daarom het derde hoofdtehma
van de Goed Begin Gids, Ingegaan wordt op de
diverse aspecten die een rol spelen bij de keuze tus-
sen huren of kopen. Ook huis vestingsregelingen van
de overheid en hypotheekmogelrjkheden zijn in de
brochure beschreven.
Omdat de komende maanden veel schoolverlaters een
eigen huishouden zullen beginnen, is de Goed Begin
Gids juist nu een actuele uitgave. De nieuwe brochure
is gratis verkrijgbaar bij de Rabobank.

GESLAAGDE FIETSTOCHT
Ruim dertig personen namen deel aan de eerste van
een serie fietstochten in en om de gemeente Hengelo.
De tochten worden georganiseerd door de gymnas-
tiekvereniging „Achilles" in samenwerking met de
Stichting Stimulering Sportdeelname.
Onder deskundige leiding van René Versteegen werd
onderweg op verschillende punten halt gehouden om
mooie plekjes, planten en dieren te bekijken.
Halverwege de tocht die 20 km lang was, werd oen
koffiestop gemaakt bij café „D*n Olden Kriet" in
Wichmond.
Om half vijf was het gezelschap terug, waarna ieder
voldaan huiswaarts keerde.
Zowaar een prima initiatief, dat zijn vervolg vindt op
de woensdagen l juli, 5 augustus en 2 september
Start 13.30 uur bij sporthal „de Kamp".

NIEUW NOTARISKANTOOR TE HENGELO GLD

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

_
lijn S 070-614 614

De onthulling van het beeld van de zittende boer, was
de opening van het nieuwe kantoor van notaris Mr.
A. Schellenbach aan de Koepelberg 4 te Hengelo Gld.
Hierbij nog een plaatje van deze opening. Op de foto

v.l.n.r.: notaris Mr. A. Schellenbach, mevr. Schellen-
bach, burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen,
en de ontwerper van het beeld A. de Waart.

KLOMPENMAKERSMUSEUM GEOPEND TE KEIJENBORG

Hierboven een sfeerplaatje van de opening van het klompenmakers museum met o.a. wethouder Hoomaii en de
beide firmanten van Gebr. Sueters k lompen fabriek, «telleren H. en B. Sueters.

Om de verschillende technieken van het maken van
klompen voor het nageslacht in stand te houden,
kwamen de firmanten van Gebr. Sueters klompen-
fabriek aan de Uilenesterstraat te Keijenborg op het
idee een museum op te zetten. Dit gegeven werd nog

bespoedigd doordat de parochie St Jan hen een antiek
klompenmakersgereedschap in bruikleen gaf.
Begin mei was het zover dat het museum geopend
kon worden en dit werd met graagte verricht door
wethouder Hooman van de gemeente Hengelo G ld.

TOERISTISCH VERTIER IN HENGELO GLD

Evenals voorgaande jaren heeft de plaatselijke VVV
ook dit jaar een zomerprogramma samengesteld,
waarin niet alleen do door W georganiseerde aktivi-
teiten worden vermeld, maar ook door andere plaatse
lijke verenigingen in Hengelo en Keijenborg georga-
niseerde gebeurtenissen.
Driemaal in het vakantieseizoen zal een natuurwan-
doling onder leiding van een IVN-gids worden ge-
houden.
Eveneens driemaal een wandeling door de dorpskom
van Hengelo, o.a. langs de Remigiuskerk met de ge-
restaureerde fraai fresco's, het meistersbankske en
langs de dorpsbleek met bleekhuisje. Een begeleider
zal hierbij de nodi'ge uitleg geven.
Allerlei andere aktiviteiten worden vermeld zoals
kermissen, standwerkersconcours, stratenmotorcross,
wegraces om het Nederlands kampioenschap, mark-
ten, paardenkeuringen, braderie, bakfietsraces, ge-
zamenlijke fietstochten, huifkarriten en nog veel
meer. De toeristen en inwoners van Hengelo en
Keijenborg behoeven zich a.s. zomer niet te vervelen
Het programma is gratis verkrijgbaar bij banken,
winkels en horecabedrijven.

POLITIE-INFORMATIE

De zomervakantie komt snel naderbij, daarom advi-
seren wij u om preventieve maatregelen te nemen.
Wij willen u daarbij graag helpen.
Per l juni is de Rijikspolitie bij u in de gemeente de
aktie „afwezigheidsmeldingen" gestart. Deze aktie
houdt in dat de politie een registratie kan bijhouden
van mensen die gedurende hun vakantie elders ver-
blijven. In die tijd zal minimaal l keer geprobeerd
worden uw huis te controleren aan de buitenzijde.
Ook zal worden bekeken of het ,,zichtbaar" is dat u
afwezig bent. Exit kan door verschillende oorzaken in
het oog springen, zoals b.v. door een overvolle brieven
bus, planten uit de vensterbank of een stapel post
op tafel. Als wij dit soort zaken opmerken, maken wij
daarvan een aantekening op een kaart die u na uw
vakantie van ons krijgt. In tussentijd proberen wij
met de sleutelhouider een oplossing te bieden.
U kunt de kaarten in Hengelo Gld afhalen bij het
politiebureau, het postkantoor en de banken.
Na deze ingevuld te hebben, kunt u deze afgeven bij
de politie.

Dinsdag 26 mei stelde de politie samen met de Alge-
mene Inspectie Dienst een onderzoek in bij een vee-
houder. Een van hem afkomstig rund bleek bij de
slacht ingespoten te zijn met een hormoonpreparaat.
Het onderzoek diuurt voort.
Woensdag 27 mei botsten 2 auto's tegen elkaar op een
parkeerterrein. Alleen materiële schade.
Aan de Asterstraat werd e enuit venield. Toedracht
is niet geheel duidelijk. Windbukskogeltje of steentje?
Vijdag 29 mei vond er een mishandeling plaats. 2
mannen gingen op de vuist. Oorzaak drank. Blauwe
plekken en kneuzing was het resultaat.
Verder vonden er een 4 tal verkeerscontroles plaats.
Helaas was er zo het een en ander niet in orde.
Bekeuringen werden uitgereikt terzake: autogordels,
gladde banden, aanhangwagens niet in orde en andere
technische gebreken.
Rond de „Varssel-Ring" zijn diverse verkeersborden
vernield. Namens de gemeenschap worden de daders
bedankt.

Een tweetal klachten bereikte ons terzake gestoorde
TV-beelden. Zijn er meer klachten, laat het ons weten
In het buitengebeid vonden er enige diefstalletjes
plaats van bloembakken, boompjes en een struik. Wie
heeft wat gezien dat voor ons van belang is?

1 r—

"Gêiïoortekaartje ?
\j ^/

gtboortakaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

l n ter ca rd heeft voor u zo' n kollektie met
bijzondere kaarten.

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

wij u helpen.

m
iütcrcard



WIJNBERGEN
biedt u deze week:

2 KOMKOMMERS 125

Wegens enorm succes nogmaals

BAKSCHOTEL

150
Venter volop SPINAZIE - ANDIJVIE •

HOLLANDSE BLOEMKOOL - BOSPEEN

PEULEN, SNIJBONEN enz.

EXTRA AANBIEDINGEN IN

PERKGOED
en op onze

GROENTE. EN BLOEMZADEN

10% korting

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Qld - TeL 00708.1471

FRANK KERSTEN

en

ANNELIES VAN HIERDEN

igaan woensdag 17 juni trouwen om 10
uur in het gemeentehuis te Zutphen.

Om 11.15 uur zal de kerkelijke inzege-
ning plaatsvinden in de Kath. kerk in
Hengelo Gld door pastoor Morren en
dominee van Santen.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.00 tot 15.30 uur in
hotel „Leemreis", Spalstraat 40
te Hengelo Gld.

Ons adres is:
Boompjeswal 10, 7201 CK Zutphen.

In plaats van kaarten

Op 14 juni zijn wij 25 jaar getrouwd.

Dankbaar en blij hopen we dut met onze kin-

deren te vieren op donderdag 18 juni a.s.

HENNIE EN BEN HIDDINK

Ons dagadres is:

Restaurant „Boerderij de IJsselhoeve", Eek-

straat 15, 6984 AG Doesburg (zaal 1).

Wie ons wil komen feliciteren is welkom van

16 tot 18 uur.

7223 KB Baak, juni 1987.

Walterslagweg 4.

TREKKING HETAG VERLOTING
9 - 77 - 254 - 260 - 261 - 262 - 277

313 - 448 - 541 - 545 - 550 - 561 . 586

604 . 660 - 671 691 - 754 - 755 - 792

856-877-919-931 -954-1179

1296.1334-1339.

Prijzen kunnen na telefonisch kontakt,
05753-2058, afgehaald worden bij Tennissen,
Rozenstraat 3 te Hengelo Gld.

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

heeft alles veer
Vaders genoegen
in geschenkverpakking!!

Ruim gesorteerd
en concurrerend

ZIE ONZE ETALAGE

ZONNEWERING?
Wij leveren een totaalpakket van

eenvoudige balastores
(uit voorraad)

tot luxe schermen
en rolluiken

Vraag vrijblijvend informatie en
prijsopgaaf

nen
uit voorraad leverbaar
uni kleuren - meeneemprijzen

70 «n 39.75
9» «n 49.75

120 cm 59.75

140 cm 69.75

180 cm 79.75

220 cm 89.75

In te korten op elke tussenliggende
maat

Kogelkettingsysteem

Maximale hoogte 185 cm

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

60 JAAR VAKMANSCHAP

DE VERNIEUWDE SLAGER

BIEDT U VOORDEELTJES:

Mager frikando 500 gr 6.50

Hamburgers per stuk

Verse worst kg

Schouderham 150 gr

Gekookte G eJd er se 150 gr

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 05753-1320

Stichting

„Concordia"
Baak

R L O T I H G
t.lx v. de verbouw van gebouw „Con
oordia" aan de Pastoriestraat, Baak
tot gemeentecentrum

HOOFDPRIJS:

dames- of herenf iets
Verdere prijzen o.m. waardebon van

f 200,— (besteedbaar b« onder-

nemers in 'Baak), een tuiiiameuble-

ment enz. enz.

Verloting goedgekeurd door B. en W. van
Steenderen.

Aantal uit te geven loten 2500

Prijs per lot f 2.50

Inlichtingen: J. Bolsenbroek, Baak,
Tel. 05754-287.

B.V. „Concordia '54"
dankt alle middenstanders
van Hengelo Gld
voor hun gulle bijdrage.

ROMMELMARKT
s.v. „STEENDEREN"

Zaterdag 20 juni a.s.

Sportpark "t Hooge Wessel

Overtollig materiaal voor
de rommelmarkt van Cres-
cendo wordt op uw ver-
zoek opgehaald. Even een
telefoontje: 05753-1782
2e hands kleding kunt u
ook opgeven (gereinigd)

Zomervakantie? Malsovit-
af slank b rood zorgt voor uw
lijn. Malsovit wordt am-
bachtelijk gebakken door:
bakkerij Hekkelman
Raadhuisstraat 35, Hengelo

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 2e hands O.V.H.
dakpannen (roestbruin)
incl. hulpstukken.
Inf.: Wonex, de Heurne 23
Hengelo Gld, 05753-3612
na 18.00 uur.

Te koop partij Oud Holf"
pannen. Wolters, Kerkstr.
17, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten. Niesink, Pastoor
Thuisstraat 10, Keijenborg

Te koop aardappelen (Sur-
prise) f 14.00 per hl.
B. Gosselink, Reigersvoort
seweg 24, Toldijk.

Te koop aardappelen
Surprise, f 10.— per 35 kg
G. Weustenenk, Lankhor-
sterstraat 8, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1658

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

CAFÉ MEEZEN
Marktplein 5 - STEENDEREN

Vrijdag 12 juni

LIVE MUZIEK
met de nieuwe Steenderense popformatie

DOUBLÉ FUN
(ex-leden the Beff)

Aanvang 21.00 uur

Bpalfttraa* 18. Hengelo GM

HKM roert
de trom!!

UN BEGRIP VEUR ACHTERHOOK EN NEDERLAND

NORMAAL
ONVERVALSTE BOERENROCK

AL VEUR 'T ELFDE JOAR IN TOLDIEK

VRNDAG26JUNI
bi'j FLOPHOUSE in Toldiek

De /iökeri'/e In de grof e

feesfenfe begint urn

half crchfe 's oovens

Weos d'r as de kippen

bf"/f want vol Is vol.

VEURVERKOOP BFJ:

Jeugdsoor Flophouse, Toldiek
café „de Zwaan", Hengel
café „de Engel", Steendern
café Kromhout, Bnunmen
café 't Winkeltje, Zutphen
café Sesirik, Boak
café „de Herberg", Vorden
Suttorland, Durkum

Sterk afgeprijsde

ZARESKA GARENS
f 30.- besteed

f 5.- kado

Alleen
Zareska garens

Aktiemaand juni

Wolboetiek
Velswijkweg 22

Tel. 08344-315

ALTIJD 10% KORTING

HONDEBROK
PER 26 KG ZAK AFGEHAALD

f 29.75
BIJ AFNAME VAN 260 KG

EXTRA KORTING

Veevoeder- en kunstmesthandel

Harry Langwerden
HAZENHUTWEG 2 HENGELO GLD

11e PAX
avondwandel

vierdaagse

15 t.e.m. 19 juni a.s.
Afstanden 5 en 10 kilometer

Opgave voor 13 juni
Sporthal „de

Zwembad Hengelo Gld

PAXrkantiiie

H. A. Groot Wassink, Meidoornstraat 2

B. van Petersen, de Heurne 3»

Inschrijfgeld tot 14 £aar f 2.75, boven 14 jaar

f 3.75

Groepen boven 12 personen f 0,25 p.p. korting

GKMEENTENIEUWS
WIELERRONDE VAN HENGELO

In verband met een te houden wielerronde in het
dorp Hengelo op zondag 28 juni a.s. zullen op die dag
tussen 12.00 en 18.00 uur een aantal wegen worden
gesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Het bestreft de navolgende wegen:
Spalstraat, Bleekstraat vanaf de Spalstraat tot de
Oude Varsselseweg, Asterstraat, Rozenstraat, Lelie-
straat, lekink, Korenbloemstraat, Meidoornstraat,
Prunusstraat, Tramstraat, Kampstraat, St Miehiels-
staat vanaf de Rozenhoflaan tot de Spalstraat, Raad-
huisstraat vanaf de Banninkstraat tot de Spalstraat,
Zuivelweg.

PLAYBACK EN SOUNDMIX WEDSTRIJD

Op woensdag 5 en donderdag 6 augustus zal er tijdens
cie jaarlijkse braderie weer een wedstrijd gehouden
worden voor de HKM Playback trofee.
Dit is een wisselbeker die uitsluitend door Hengelose
of Keijeiuborgse deelnemers kan worden gewonnen.
Daarnaast is er dit jaar gelegenheid voor mensen die
goed live kunnen zingen, om mee te doen aan een
soundmix wedstrijd.
Voor de goede gang van zaken:
Playbackwedstrijd, niet live zingen, maar nadoen.
Soundmix wedstrijd: zelf live zingen met een eigen
muziekband.
Deelnemers voor één of beide wedstrijden kunnen zich
voor meer informatie of deelname vanaf nu melden
bij Jean Kreunen, Marktstraat l, tel. 1474, of 's avonds
Maanstraat l, tel. 3942.

PAX AVOND WANDELVIERDAAGSE

Al weer voor de lle maal organiseert „PAX" in Hen-
gelo Gld van 15 te.m. 19 juni a.s. de avond wandel-
vierdaagse.
Vanaf sportpark het Elderink kan gedurende die
dagen vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur gestart worden
voor de afstanden 5 en 10 kilometer.
Voor groepen zijn er mooie bekers te winnen.
Op vrijdag ca. 19.45 uur vindt bij sporthal „de Kamp"
de feestelijke intocht plaats.
Voor vedere inlichtingen zie men de advertentie in
dit blad.

HHV VISWEDSTRIJD

In verband met de Nationale Hengeldag 1987 organi-
seerde de HHV uit Hengelo Gld een viswedstrijd voor
junioren en senioren.
Bij de junioren wist Marco Gotink beslag te leggen op
de Ie plaats, 2e werd Ruiben Hulstijn en 3e Mariëlle
Wentink.
Als beste senior kon G. Wentink de beker in ont-
vangst nemen omdat hij maar liefst 10,30 meter vis
aan de kant bracht, 2e J. Lebbink, 3e B. Enzerink.
Het bestuur van de HHV is voornemens om do
komende jaren deze wedstrijd tekens tijdens de
Nationale Hengeldag te herhalen.



DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrljdagmiddagmarkt

500 gr belegen N.H. 5.90

500 gr 30+ boeren Leidse 7.50

500 gr zoutloos vo/vef 6.50

J pof appef-perensfroop 3.00
(zonder toevoeging van

250 gr kook worst

Tot ziens

D E K A A S P L A N K

FJL HENDRIKS. Baak

Ahalcoiitainen
5 lot 36 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon

AUTOSLOPERIJ

GEBR. YRIEZE
heeft in voorraad ONDER-

DELEN van auto's vanaf
1976 tot 1980.

Tel. 08342-3473
NUverheidsweg 8 - Zelhem

niet schieten
SPERCIEBONEN

198500 gr

Varkens

ROLLADE

100 gr

AH huzaren-

SALADE

kg

198
389

WAARDEBON

500 gr fijne VERSE WORST

+ 500 gr GEHAKT h.o.h.

samen 598
Zaterdagvooitfteel

BIEFLAPJES

500 gr 698
Ma. - dl. 15 en 16 juni

Schouder

KARBONADE

kg 598

Aardbeien-

vanille VLA

liter

Vloervolkoren

sesam of boe-

renwit maan-

zaad

169

190
Florijn JONGE

JENEVER

liter

Florijn KERSEN

BRANDEWIJN

liter

1785

1395
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Weitere, Tel. 05753-1456

HEHGELOSE RABOBANKEN GAAN SAMENVOEGEN

Het nieuwe 'bestuur de Raad van Toezicht en de directie op de foto bijeen: v.l.u.r. zittend: J. M. Eenink, G. H. J. Waenink, C. Bonen-

berg, W. M. Arendden, H. J. Wullink.
Staand vJ.iur.: H. J. Gosselink, G. J. Ruiterkamp, J. Walgem/oed, R. Bakker, Mr. P. J. E. Moors, H. P. Meurs, G. R. Beunk, A. J. Rondeel

E>e algemene ledenvergaderingen van de coöp. Raiffeisenbank aan
de Raadhuisstraat en de Coöp. Boerenleenbank aan de Spalstraat in
Hengelo Gld stonden in een wel heel bijzonder teken. Een belangrijk
punt op beide agenda's was het te nemen besküt over samenvoeging
van beide genoemede banken. Een historisch besluit, gezien de lange
geschiedenis van beide banken, resp. 75 en 80 jaar. Nadat met alge-
mene stemmen het voorstel tot samengaan was aangenomen bij de
Raiff eisenbank, kwam even later het bericht van dezelfde strekking
van de Boerleenbank. De praktische uitwerking van de fusie tussen
beide Rabo-banken vindt plaats per l juli a.s.
Door uittreden van een aantal leden uit bestuur en raad van toezicht
alsmede vakante plaatsen, kunnen zowel de besturen als raden van
toezicht bij elkaar gevoegd worden, zonder gedwongen uittredingen.
Ook in de personele sfeer wordt alles in elkaar gepast. In de nieuwe
opzet onder de naam „Coöp Rabobank Hengelo Gld" B.A. is de
directie als volgt samengesteld: C. Bonenberg, algemeen directeur,
G. H. J. Waenink, commercieel directeur. De samenstelling van het
bestuur is als volgt: H. Maalderink, voorzitter, H. J. Gosselink, vice-
voorzitter; W. M. Arendsen, J. M. Eenink, H. J. Wullink. De nieuwe

Raad van Toezicht ziet er als volgt uit: G. R. Beunk, voorzitter,
H. J. Meurs, A. J. Rondeel, G. J. Ruiterkamp, J. Walgemoed. Nu het
besluit tot samenvoeging is gevallen, zal in de toekomst het kantoor
aan de Spalstraat gesloten worden en alle aktiviteiten worden ge-
concentreerd aan de Raadhuisstraat Uitbreiding van dit bankgebouw
is hierdoor nog meer noodzaak geworden Aktiviteiten zoals ver-
zekeringen zullen met onmiddellijke ingang worden samengevoegd.
Na vele jaren van samenspraak en een gedegen voorbereiding in de
laatste tijid is men nu tot dit besluit gekomen. Hiermede komt een
einde aan een stukje onduidelijkheid van 2 Rabobanken in één dorp.
In de vergadering van de Raiffeisenbank werd afscheid genomen
van de bestuursleden G. J. Harmsen en G. Lenselink. G. J. Harm-
sen werd onderscheiden met de gouden insigne en G. Lenselink met
de zilveren insigne namens de Rabo-organisatie Nederland.. G. J.
Harmsen heeft jaren gefungeerd als voorzitter van het bestuur en
had daarnaast ook nog zitting in het kringbestuur.
Het bijkantoor van de Rabo in de Veldhoek zal vanwege een terug-
lopend aanbod van aktiviteiten en beveiliging, na 20 jaar definitief
worden gesloten.

SIEBHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

TeL 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechte f 10.— p. dag

DBOGI8TEBU

LENSEL1NK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06755-1300

HET ADRES voor

kwaliteitshool en
stro

H. OFFENBERG
tf esterweg 10 - Varsselder
TeL 08356-85664

•XAMENBAL

Voor een ieder die zijn diploma v/h
voortgezet onderwijs 1987 kan tonen

GRATIS ENTREE
(op verzoek legitimatiebewijs tonen)

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 JUNI

Herv. Kerk (Remlgluskerk)

10 uur Mevr. Lindenborn
Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10,15 uur ds Ribbink

Herv. Kerk

Geen dienst

Snel weg
voor weinig geld

De Olympia Race van Gazeller even
prettig op de weg als in de porte-
monnee, f 699f- voor een komplete
racefiets, 12 versnellingen, aluminium
crankstel en velgen, Maillard 6-voudig
freewheel en nog veel meer,
gewicht ca. 11,9 kg.
De Olympia Race maakt van
fietsen puur plezier en houdt
u uitstekend in conditie.

Gazelle fietsen lopen licht!

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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 8 t.e.m. 14 juni

F. Schreuder, teL 1266

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

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 t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

WARIYIWATERBOILER?

Winters
Sjwilstntat H Ift'itgrlo (ild Tel. 05753-1280

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Keflenborg: 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 wijkgebouw geeft u ten alle tjjde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

RJL Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 13 juni: 19.00 uur Eucharistie
Zondag 14 juni: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

EJSL Kerk KeUenborg

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.


