
26e jaargang no. 30 dinsdag 28 juli 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

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

Verscijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

VYlswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, B ronk horst, Olburgen, Rha,

Toldük, Wiehmond Vierakker

r n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:

l kg

kippepolen

500 gram m.d. hand geknoopt

varkensfilet rollade

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

1OO
100 gram

gebr. rosbief

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fljn of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

suc.lappen

WIJNBERGEN

is terug van vakantie

en wij beginnen weer met

frisse moed,

He onze dagaanbiedlngen in de

winkel en verkoop-b/oemenkas.

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 8 - Hengelo Gld - TeL 05755-1478

Ons Zeeuwen

bunt zuunig!

DAAROM DEZE WEEK:

ZEEUWSCHE KOEK

van 4.95 nu

Ook in Schotland

weten ze waf zuinig i's .' .' /

3.75

3.75
SCHOTSE PLAATCAKE

van 4.95 nu

DOEDELZAKKEN

(KROKANT M O UTH BROOD JE) 50 Cl

nu g HALEN - 5 BETALEN l l

Bakkerij

R. KREUNEN
TEL. 10753-1474 • HENGELO GLD
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Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij
BBHARMSEN

VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT 17
HENGELOGLD 0&753-I292

i
la
Nm
a
a
a
a
a
a
a
a
a
l

RUNDERBRAADVLEES

500 gram 8.48

GEPANEERDE SNITSELS

100 gram 1.35

KOOKWORST

100 gram 1,18

ZURE ZULT

100 gram Q.98

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Geldig t.e.m. 31 augustus 1987

l Itr 3-STERREN JENEVER 18.45

l Itr GORTER OUDE JENEVER 17.95

l Itr ONSTENK VIEUX 18.95
l Itr GORTER

BESSENJENEVER 12.95
1 Itr FLORIJN

CITROENBRANDEWIJN 12.95

2 Itr LINSON SHERRY 14.95

l fles PISANG AMBON 16.75
l fles Malibu Coconut likeur 17.95

i fles Bacardi rum wit/bruin 21.95

l krat Hertog Jan bier 24 stuks 17.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

DE DRIEVE TOL

Deze week bij uw

Echte Bakker:

Af d. brood:

FRIESE SUIKERBOL
plm 450 gram

Af d banket:

ABRIKOZEN
BAVAROISESNIT

ff • A Vplm. 8-persoons

DA'S PAS LEKKER ! ! ! !

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

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/KOLE^B/KKERS

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrijdag, zaterdag

K R U I D K O E K

Zolang de voorraad strekt

3.25

1AAL LAKGELER
HENGELO (G.)

Op woensdag 5 augustus a.s.

tijdens de braderie

GR A Tl S

DANSEN
m.m.v. „ASSORTI"

Vakantie in binnen- of buitenland.

Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw

REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80 p.d.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Auto- en motorcasco verzeker ing
UUdens vakantie)

Voor informatie:
SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL.05753-3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL.08340-34025

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goede, en, taxaties en juridische adviezen.

i
.LkJNVM,

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

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

WIJ ZIJN MET VAKANTIE

van 10 t.e.m. 25 augustus
Woensdag 26 augustus staan wy weer voor U
klaar.

Telefoon 1258, iia 6 uur 1249

50 JAAR
KONINKLIJK

GOUDEN

PRINSLIJK PAAR

JULIANA EN

BERNARD

ALOM GELIEFD

'N HALVE EEUW ERVARING IN PRACHTIGE BOEKEN VERTELD

m
JULIANA EN BERNARD, 50 JAAR LIEF EN LEED

50 GOUDEN HUWELIJKSJAREN

GOUD OP SOESTDIJK

WOLTERS
B O E K H A N D E L

Kerkstraat 17

In 't centrum van

HENGELO GLD.

t.o. de Grote Kerk

Vrydags
koopavond



Heigelose
zuivelfabriek
geschiedenis

*
OOK VOOR DIREKTEUR POLITIEK PUNT ACHTER EEN ENERGIEK BELEID

Als laatste coöperatieve zuivelfabriek in de Provin-
cie Gelderland, met een eigen exploitatie, heeft de
coop. Zuivelfabriek een heel lang bestaan kunnen
leiden..
In het verleden had de fabriek ruim 600 leden, maar
door inkriimping allerwege waren dat later 150 leden
Toch kon de fabriek nog een zelfstandig bestaan
leiden, door een zuinig en weloverwogen beleid van
bestuur en directie.
De veelbesproken Superheffing en de minderen ont-
vangst van melk, vanwege verhuizing van grote leve-
ling, maakten de perspectieven voor de leden in de
ranciers naar elders, in het kader van de ruilverkave-
nabije toekomst zeer onzeker.
Daartoe werd de neden dit medegedeeld en voorge-
steld de fabriek in Hengelo op korte termijn „af te
bouwen" en te overleggen met Coberco Zutphen.
Tijdens de speciale ledenvergadering van maandag

22 juni j.l. viel het historiche besluit tot fusie, waar-
mede het bestaan van de Coop. Zuivelfabriek „Hen-
gelo" definitief eindigde.
Door velen werd dit uiteraard met een stukje wee-
moed bekend, want een meer dan 80-jarig bestaan
is niet niets.
In samenhang met een werkwillig en aktief perso-
neel heeft de Hengelose Zuivelfabriek een gezond
bestaan geleid. In 1986 waren de produktie-cijfers
nog als volgt: een aanvoer van 34 miljoen kg melk
en een boterproduktie van 1,25 miljoen. Korte tijd
geleden werd de laatste 1500 kg boter uit de karn
gedraaid.
Tot voor 18 jaren geleden had de fabriek een eigen
boterwikkel, in kleinverpakking. Vanwege aanslui-
ting bij de NCZ (Ned. Coop. Zuivelcentrale) werd
alles in grootverpakking geleverd aan deze groot-
handel, welke dit doorleverde voor buitenlandse en

binnenlandse produktie. De laatste botermakers
Henk Oldenhave, Bennie Besselink, Benno Rondeel
en Henk Lamers lieten voor de laatste maal nog vol
trots zien, welk een goed produkt er voortkwam uit
de Hengelose fabriek.
Tankwagenchauffeur Meijer, welke al ruim 15 jaar
groot melkvervoer ruidt mocht de laatste wagen vol
groot melkvervoer rijdt mocht de laatste wagen vol
de kranen en het schoonmaken van de tanks be-
paalde machinist Wim Middelink definitief het einde
van een aktief zuivelleven in Hengelo.
Als men bedenkt dat er 600 leden waren, kleine en
grote, dan zijn er ontelbaar vele melkbussen aan- en
afgevoerd. In 1971 werd overgeschakeld op tankmelk
en in 1980 werd door volledige inschakeling van
tanks het lot over de melkbussenaanvoer definitief
beslist. Vanaf toen was 't nog alleen maar rijdende
melk ontvangs (RMO). Het melkventen werd ruim

een maand geleden al gestaakt.
In verband met de fusie moest er voor het personeel
een andere werkplaats gezocht worden, ook in de
zuivel, hetgeen als voorwaarde was gesteld bij het
fusie-overleg. Men is daar volgens directeur Politiak
volledig in geslaagd. Ook hij heeft met eninge wee-
moed mede het besluit tot fusie moeten voorstellen
aan het bestuur en leden. Nu kan hij met een verant-
woord gevoel de zaak achterlaten.

Wat er met het gebouw en de terreinen geschiedt
is nog niet bekend. Voor een bedrijfsbestemming
blijft het geschikt. In ruimtelijk opzicht misstaat de
fabriek in het geheel niet met de omgeving, en als
terrein voor woningbouw zal nog wel niet zoveel
behoeft, ook al gezien het plan „Oosterwijkse vloed".
Soms worden dergelijke gebouwen te snel afgebro-
ken, voordat er over een bestemming is nagedacht.

Enige weken nadat de traditionele jaarkermis het
dorp Hengelo, in de Gelderse Achterhoek, stevig in
haar greep gehad heeft, komt er een ander groot
gebeuren om de hoek kijken. De Hengelose en Keijen
borgse Middenstandsvereniging HKM is er nu al
jaren in geslaagd, om met een aantrekkelijk gege-
ven, honderden bezoekers naar de Hengelose Brade-
rie te trekken.
Dit marktfeest in de Kerkstraat en verder rond de
Grote Kerk, heeft al heel wat aandachttrekkers be-
leefd. Dit jaar is vooral het Playbackzingen en nu
ook Sondmix, met als inzet fraaie bekers en prijzen
een aandachttrekkend gegeven. Organisator Jean
Kreunen heeft de lijst met deelnemers al behoorlijk
gevuld. Wie er nog bij wil dient zicht onverwijld op
te geven (tel. 05753-3941 of 1474.)
Talenten uit de gehele regio hebben zich al aange-
meld.
Een nieuwigheid voor de Hengelose Braderie is het
vervaardigen en showen van Midwinterhoorns, een
typisch Oost-Nederlandse folklore. Tijdens de Lud-
germarktdagen in Wichmond hebben er al meerde-
ren kennis van genomen.
Oude beroepen zijn alom vertegenwoordigd in Hen-
gelo Glti., ojn. stoelen matten, manden vlechten,
houtsnijden, kantklossen, weven, Grolsche wanten,
en nu ook Grolsche muten, bijenhouderij, tingiaten,
spinnen. Deze beroepen zullen over de gehele lengte
verdeeld zijn.
De dansgroep van NVEV Hengelo, zo'n 15 dames in
getal zullen op beide avonden laten zien, wat zij in

hun vermogen hebben aan folkloristische dansen,
daarbij gekleed in fleurige kledij.Op gezette tijden
komt de boerenkapel „de Blaoskoppe" ook aan haar
trekken met een vrolijike noot en zal er ook dit jaar
weer duftig op los blazen.
Naast de deelnemende middenstanders, welke hun
koopwaar op feestelijke en ludieke wijze aanprijzen,
hebben ook weer diverse verenigingen de kans aan-
geboden gebregen om tijdens deze braderie met tal
nva aktiviteiten aandacht te vragen.
Voor het eerst sinds het bestaan van de Hengelose
Braderie, is de ruimten van de standplaatsen enig-
zins uitgebreid met een gedeelte van de Spalstraat,
tegenover de Kerk. Ook de daar aanwezige horeca-
mensen hebben hun medewerking toegezegd.
Op de Braderie zelve zijn zoals gewoonlijk eenaantal
barretjes aanwezig, zodat men een frisse dronk en
een hartige hap (ook ruim vertegenwoordigd) men
weer op verhaal kan komen.
Door de mogelijkheid ook gebruik te kunnen maken
van het ke.kpad, kan men zo een rondje maken.
Als extra attraktie heeft een der horecagelegenheden
ook een wedstrijd bierfietsen.
Nog dagelijks bereiken aanmeldingen het secreta-
riaat van HKM. De inschrijving geldt voor leden van
HKM en verenigingen uit de gemeente Hengelo.
De beide braderie-avonden beginnen eerst om 18.00
uur en als sluitingsuur is voorgechreven 23.00 uur.
Voor het ongetwijfeld weer ruim toestromend pu-
bliek een goede gelegenheid om oog, oor en mond

i l de kost te geven.

Hengelose Braderie: Marktfeest 5 en 6 ang.

MET EEN GOEDE KRUIWAGEN VOORWAARTS

„Met un goeje kruuwagen kom i'j altied veuruit",
luidt het gezegde hier.
Omdat het voor Roei Kreunen, voorzitter van del
HAMOVE op een bepaald moment te bezwaarlijk
werd de bekers en bloemen aan te voeren voor de
zrj'spanklasse, pakte hij kordaat de kruiwagen van
de club en sjouwde er mee over het parcours. In af-
wachting van de eindvlag zouden de rijders kunnen
denken de inhoud van de kruiwagen is voor mij.
Overigens heeft de HAMOVE in een sterk beleid
van de Gemeente Hengelo, en nu ook instemming

van de Provincie een goede kruiwagen op weg naar
verbetering en aanpassing van het circuit „de Vars-
sel-Ring", hetgeen hoogst noodzakelijk is geworden.

Commissaris de Bruyne van Gelderland heeft on-
langs Ujdens de kam pi oens races kunnen vernemen
tijdens een drie uur durend verblijf in Varssel, dat er
een prefecte organisatie aanwezig was en zeker de
moeite waard om het parcours zodanig in orde te
laten maken, in de toekomst dat de tit l „Hengelo-
Varssel-Raceland" met ere mag aangewend worden.
Het college van B. en W. in wiens gezelschap de com-
missaris aanwezig was, zag zo zijn beleid behoorlijk
onderstreept.

TOERISTENNIEUWS VOOR DE ACHTERHOEK
De Streek-WV Achterhoek heeft een grondig bijge-
werkte herdruk van de toeristerikaart van haar ge-
bied uitgegeven.
Dit nieuwe drukwerk is uitgevoerd in vier kleuren
en draagt als titel: „Kaart voor vakantie en Vrije
Tijd".
De schaal bedraagt l : 50.000, zodat het mogelijk
was om een groot aantal details op te nemen. Alle
gemeenten en WV's, alsmede de Recreatieschap-
pen Oost-Gelderland en De Graafschap hebben weer
veel assistentie verleend, teneinde deze nieuwe Ach-
terhoekkaart zo goed en overzichtelijk mogelijk te
maken,
De kaart bevat vrijwel alle gegevens op toeristisch
en reoreateif gebied, zoals fiets- en wandelpaden,
picknickplaatsen, zwembaden, bezienswaardigheden,

ANWB-paddestoelen, enz.
De kaarten zijn vooral bedoeld voor fietsers en wan-
delaars, maar uiteraard ook zeer goed te gebruiken
door automobilisten. Naast vakantiegangers zal ook
de streekbevolking veel plezier van dit nieuwe druk-
werk hebben. Aan de achterzijde van de kaart is een
aantal informatieve artikelen en andere toeristische
wetenswaardigheden over de Achterhoek opgenomen.

Een uitgebreid namenregister oomplateert het ge-
heel.
De verkoopprijs van dit drukwerk bedraagt ƒ 7.50.

De kaart is verkrijgbaar bij alle WV's, de boekhan-
del en het toeristisch bedrijfsleven in de Achterhoek.
Ook is er een interssante uitgave verschenen „Fiet-
sen in de Achterhoek", uitgave van de Stichting
Fiets en de ANWB.

Verbeten stnj<i tussen de verschillende favorieten !
BAKFIETSRACEN OP INTERESSANT

PARCOURS TE HENGELO GLD.

Voor meer spanning en sensatie. Dit heeft de VW
Hengelo goed begrepen. Als het niemand aandurft,
dan nemen wij de taak op ons, om het bakfietsracen
een opkomende sport in de Achterhoek, ook naar
Hengelo Gld. te halen.
Dit was in 1986, voor de eerste keer, een zeer goe-
de greep.

Het bracht zoveel puibliek op de been, dat het zwart
zag van de mensen rond het interessante en gezelli-
ge parcours, Veemarkt, Spalstraat, Bleekstraat, rond
een aantal plaatselijke horeca-gelegenheden, dus mo-
gelijkheden te over voor een verfrissing.
Op zaterdag l augustus gaat het tweede bakfiets-
spektakel weer plaats vinden in Hengelo Gld., op
voornoemde parcours. De strijd begint om 19.30 uur.
Voor de nodige know-how en begeleiding op het ter-
rein van bakfietsen en bekfietsenrace is de ABO
(Achterhoekse Bakfietsen Organisatie) uit Zelhem
ingeschakeld. Als deskundig wedstrijdcommentator
treed op Henk Eelderink, die in dit metier al de

al de nodige kennis opdeed.
Een groot aantal plaatselijke favorieten gaan zich in
de strijd mengen waarbij uiteraard de nodige spon-
soring niet ontbreekt, zoals elders in de sport. Vele
nieuwe deelnemers zijn daar in de afgelopen weken
naarstig aan het speuren geweest, want ieder dub-
beltje is weikomen. Zo af en toe sneuvelt er nog wel
een wieltje of vliegen uit de bocht. Er wordt om het
hardst „gescheurd" of gaat men met twee wielen
(een bakfiets heeft er drie), door de bocht.
Een mooi baantje voor da burgemeester van Hen-
gelo Gld., Mr. A. W. J. van Beeck CaJkoen, welke

nu ok voorzitter van de VVV Hengelo is geworden,
om het bevrijdende startschot te lossen, waarna de
deelnemers, verdeeld over diverse poules zich in de
strijd kunnen werpen. Het publiek wordt aangere-
den niet over de dranghekken te gaan hangen of
somtijds een knie door de spijlen te steken, want de
bakfietsen rijden haarscherp langs een vaste lijn
over het parcours,

komen mankementen verholpen,

het druk berekenen van kansen of nog snel voorge-

In het rennerskwartier achter „de Zwaan" wordt

JONG MOTORTALENT IN DE

GEMEENTE HENGELO GLD.

In eigen omgeving lieten de energieke motorrijders
G. Slotboom (Varssel) en M. Menting, tijdens de
Paasraces op het circuit „de Vassel-Ring" al zien
wat ze waard zijn in de snelle motorsport.
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen op het
circuit van Drenthe te Assen werden de navolgende
resultaten genoteerd:
Vrijdag 17-7 vastloper, zaterdag 18-7 6e plaats op
een geleende motor en zondag 19-7 een 2e plaats,
eveneens o peen geleende motor. De resultaten van
G. Slotboom.
Voor M. Menting de resultaten als volgt: zaterdag
18-7 een 4e plaats en zondag 19-7 een 7e plaats.
De tussenstan d in de klasse standaardmotoren
(JAMHA) voor Nederlands kampioenschap: 1. S. Jo-
getjes 475; 2. G. Slotboom 469; 3. H. Scherpen 465;
4. M. Menting 388.
Een hoopgevend resultaat voor deze Achterhoekse
motortalenten.

't Rosegeluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
t>ol blijdschap ervaren.
Waard om op 'n bijzondere wijze te berichten.
Met eenpersoonlijke kaart uit de nieuwe, meest
u itgebreide Ken nemer Kaa rten Kollektie.

l if bezoek meer dan waard

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1455



Met blijdschap geven wij u kennis van de ge-

boorte van ons dochtertje en zusje

ANOUK

DORINE EN HENK TE BRAKE

Remon en Frank

7255 CL Hengelo (Gld.), 20 juli 1987

de He urne 90

De belangstelling voor ons diamanten huwe-

lijksfeest is bijzonder groot geweest.

Kado's, kaarten, bloemen en nog zo veel meer.

We ondervonden die dag heel veel eer.

Hartelijik dank voor dit grootse medeleven.

't Was prachtig zo'n diamanten dag te mogen

beleven.

FAM. W. ANKERSMIT-BEBENTSEN

„Ommenoord"

Hoegenstraat l - 7021 LX Zelhem

1962 DUNSBORG 1987

Op vrijdag 7 augustus a.s. hopen wij met onze

kinderen ons zilveren feest te vieren, met een

Eucharistieviering om 13.00 uur in de kerk

van St Jan de Doper te Keijenborg.

JAN BERENDSEN

MARIETJE BERENDSEN-COOBS

7255 PK Hengelo Gld.

Bremweg 5

Dag-adres: Zaal Winkelman te Keijenborg

Gelegenheid tot feliciteren:

van 15.00 tot 17.00 uur.

IN PLAATS VAN KAARTEN

1937 1987

Op maandag 3 augustus a.s. hopen onze ouders

en grootouders

H. H. LUBBERS
H. J. LUBBERS-LUBBERS

hun 50-jarig huwelijik te vieren.

RENE EN RIEKIE

Hessel - Rannald

Okke - Laurien

ANNY EN WIM

Wendy - Mark

ELS EN BERT

Kristian - Bas

7255 C J Hengelo Gld.)

Hofstraat 26

U bent van harte welkom op de receptie die

gehouden wordt van 17.00 - 18.30 uur in café-

Restaurant „Concordia" te Hengelo Gld.

WEGENS FAMILIEFEEST

zijn wij op maandag 3 augustus

DE GEHELE DAG GESLOTEN

lubbers
M

In alle rust en vrede is na een kortstondig ziek-

bed van ons heengegaan onze oom en oud-oom

HENDRIK JAN HISSINK

op de leeftijd van 96 jaar.

Hengelo (Gld.), H. G. Kelholt-Bilderbeek

R H. J. Kelholt

Rhenen, J. C. Colenbrander-Kelholt

W. B. Colenbrander

Lelystad, G. H. Veldhuizen-Kelholt

H. Veldhuizen

7255 PM Hengelo (Gld.), 19 juli 1987

Gompertsdjjik 4

De begrafenis heeft donderdag 23 juli inmid-

dels plaats gehad op de Algemene Begraaf-

plaats te Hengelo (Gld.).

GEMEENTE HENGELO

De burgemeester van de gemeente Hengelo

maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-

kel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

bekend, dat burgemeester en wethouders van

die gemeente voornemens zijn vrijstelling te ver-

lenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking

te kunnen verlenen aan de bouwplannen van:

1. G. J. F. Wentmk, Plataanweg32 te Hengelo

en G. H. T. Veldscholten Plataanweg 34 te

Hengelo, voor het oprichten van een overdekt

terras c.q. afdak op het achtererf bij de wo-

ningen Plataanweg 32 en 34;

2. J. A. B. Engbers, Teubenweg 33 te Keijenborg

voor hetplaatsen van een carport op het bij de

woning behorende erf;

3. J. Blom, Meidoornstraat 23 te Hengelo, voor

het plaatsen van een carport op het bij de wo-

ning behorende erf.

De aanvragen om vergunning liggen met in-

gang van 30 juli 1987 gedurende 14 dagen

ter gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken)

voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging

kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het

verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen

bij burgemeester en wethouders.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 28 juli 1987.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 10 t.e.m. 24 augustus

Kapsalon van ONNA
Kerkstraat 7 - Hengelo Gld tel. 05753-1718

772e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
LOTEN GERESERVEERD T.E.M. 8 augustus

Debitante Ned. - StaateloterU

Dit is de laatste maal dat U op ons adres loten

voor de Ned. Staatsloterij kunt kopen.

Alle clientèle heel hartelijk dank voor het in mij

gestelde vertrouwen.

Mevr. BOERMAN

Onze ledeirwarenzaak biyft normaal voor U
geopend.

Boerman - lederwaren
SpalStraat 10 • Hengelo Gld, tel. 05753-1379

VOOR DE BESTE

NIEUWE fiets of bromfiets
OF EEN GOEDE

gebruikte fiets of bromfiets
naar fiets en bromfietespecialist

REIND Z W E V E R I N K
lekink 8 - Telefoon 05753-2888

H E N G E L O (Gld.)

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Burgemeester en wethouders van Hengelo

brengen ter openbare kennis, dat met ingang

van 30 juli 1987 gedurende 3 maanden voor

een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling al-

gemene zaken, ter lezing zijn neergelegd:

het raadsbesluit van 2 juni 1987, nr. 43-1-1, in-

houdende de vaststelling van een nieuwe bouw-

verordening alsmede het besluit van burge-

meester en wethouders van 2 juni 1987 met bij-

lagen tot vaststelling van nadere regelen als

bedoeld in diverse artikelen van de bouwver-

ordening welke besluiten zijn goedgekeurd

door gedeputeerde staten van Gelderland bij

besluit van 16 juli 1987 nr. RO87.17131-ROV/

G5208.

Voormelde besluiten treden in werking op
l augustus 1987.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 28 juli 1987.

MEDEDELING P T T - P O S T
M.i.v. l augustus a.s. worden de bezoek-

tyden van het Radend Postkantoor als

volgt gewijzigd:

HALTEPLAATS WICHMOND

dinsdag en donderdag van 10.45 uur tot
11.45 uur.

De halteplaatsen OLBURGEN - TOLDIJK en
HENGELO/VELDHOEK worden nrU.v. l augus-

tus a.s. opgeheven.

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 1 augustus t.m. 15 augustus

DISBERGEN - HENGELO (Gld.)
Ruurloseweg 17 - Telefoon 05753-1425

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouweirculaires 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

BERICHT VAN DE M.C.H. DE „HOOGVLIEGERS"

Dat de modelbuwcluib de „Hoogvliegers" zich niet
altijd in de lucht begeven met hun modellen, blijks
wel uit de jaarlijks terugkomende stockcarrace-
competitie.
Er wordt gereden met stockcars in schaal 1:8, de
aandrijving wordt verzorgd door een 3,5 cc verbran-
dingsmotor.
Vorig jaar werden B. Oldenhave uit Hengelo eerste,
B. Hissink uit Voorst tweede en H, Hissink uit Vars-
sel derde.
De eerste twee races zijn alweer achter de rug, er
zajn nog twee 'races te rijden en wel op 9 augustus
en op 6 september.
Er wordt gereden op de baan aan de Koningsweg
bij de fam. Arendsen (de woage) en kan door ieder-
een bezocht worden.

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Te KOOP z.g.a.u.

Roadmaster

Vouwwagen

plm. 4 jaar

totaal 5 weken gebruikt

met voortent, reserve-
wiel, oplooprem,
vaste deksel.

R. ZWEVERINK
lekink 8- Hengelo (G.)

Te koop graszaadhooi en
gerstestro. G. W. Schue-
rink, tel. 05753-3447

Te koop Parel aardappe-
len. Lubbers - koster
Tel. 05753-1625.

Gevraagd te Keijenborg
oppas voor kinderen van
2y2 en l jaar vanaf l sep-
tember voor dinsdag en
donderdagmorgen. Telef.
05753-3371 vanaf woensdag
29 juli.

Te huur gevraagd
ke woonruimte, vanaf i
oktober tot ± april 1988,

voor gezin met l kind. Brie-
ven onder no. GB/31, Hen-
gelo Gld.

Te koop schapengaas, bas-
cule, schragen, dakraam,
cementzand, strosiüjder,
weidepomp, kachel (hout),
kachel (olie), btfzetkachel
(gas), tafeltennistafel,
apuarium, ventilator
(kracht), wandkasten, zaag
bok. Telefoon 05753-7248

Gevraagd een medewerker
op een varkensfok- en mest
bedrijf. Telefoon 05753-2317
Bellen tussen 18 en 19 uur

Te koop jonge hond poedel
kleur bruin met raspapie-
ren; tevens l allesbrander

2 seizoenen gebruikt en l
tienerbed hoogslaper met
bureau. Te koop gevraagd:
l diepvrieskast met laden-
indeling. Inlichtingen tele-

foon 05753-2188

Te koop planten, bloem-
kool, spruitkool, boeren-
kool, prei, selderij, enpeter
selie.
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Te koop konijnen, vlaamse
reuzen. B. Regelink, Vor-
denseweg 36, Hengelo Gld.,
telefoon 05753-2468

Te koop, konijnen voerbak-
ken en flessen, katten,
krielen. Hond (kr. bouvier
enherder) 3 jaar, reu en
waaks.
Tel 05753-7248

TE KKOP

PEUGEOT 305 SR

1978. Bijzonder mooie en
goede auto.

A.P.K. goedgekeurd tot
juli 1988.

Inruil bromfiets moge-
lijk.

R. ZWEVERINK

lekink 8 - Hengelo (G.)

A T T E N T I E ! !
GRONDEIGENAREN
binnen de grondwaterbeschermings-

gebieden „Olde Kaste" en „'t Klooster"
en niet zijn aangesloten bij één van de
landbouw-organisaties, maar wel een be-
zwaarschrift willen indienen, kunnen zich
telefonisch opgeven bij de Districts-com-
missie van het Landbouwschap (telefoon
1744 of 1593) voor l augustus.

VVV-DORPSWANDELING

Op donderdag 30 juli a.s. 's middags half drie is er
de laatste doi pswandeling van VW langs de Remi-
giuskerk (fresco's), Nicodemuspad, Bleek, enz. Ver-
zamelen bij de Remigiuskerk.
Tijdens de rondgang wordt van alles verteld.
Een deelnemende Hengelo-er gaf na de vorige wan-
deling te kennen, heel wat over Hengelo gehoord te
hebben, dat hij niet wist.
De wandeling is dus niet alleen voor toeristen be-
stemd, ook inwoners van Hengelo zijn van harte wel-
kom. Deelname gratis.

VEILING VAN VEULENS EN ENTERS VAN ALLE
PAARDEN- EN PONYRASSEN, MITS GEREGIS-
TREERD BIJ HET BETREFFENDE STAMBOEK.

Om de St. Michielsmarkt meer leven in te blazen
wordt op woensdag 9 september voor de derde maal
deze veiling gehouden, georganiseerd door het be-
stuur der marktvereniging.
In hè verleden bleek deze veiling in een behoefte te
voorzien. Het bestuur verwacht, vooral nu de St.
Michielsmarkt niet meer samen valt met de jaar-
markt te Heeten, veel inschrijvers en een grote

publieke belangstelling.
Inschrijfformulieren en voorwaarden voor deelname
zijn te verkrijgen bij de secretaris der marktver-
eniging J. Dinkelman, Fokkinkweg 9, 7255 AJ Hen-
gelo (Gld.), waar u ook telefonisch inlichtingen kunt

verkrijgen. Telefoon 05753-2030.
Ook kunt u inlichtingen krijgen bij J. Arends, Wes-

terstraat 38, 7255 BP Hengelo (Gld.), tel. 05753-2084.

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte-Huwelijks- 4
Verlovings- en Jubileumkaarten

vindt u in de kollektie van

verkrijgbaar b;j uw drukker

DRUKKERIJ WOLTERS



TEXTIELHANDEL

D. J. KUSTER • ZUTPHEN
op de vrijdagmiddagsmarkt

te HENGELO (Gld.)

POLO'S t.e.m. XL ƒ 15.-

SWEATSHIRTS S, M, L ƒ 25.-

NIEUWü
DAMESPOLO'S ƒ 29.95

" met boord en vestzakje

DIVERSE SOORTEN

T-SHIRTS v.a. ƒ9.95
100% katoen, S, M, L, XL

KATOENEN DAMESTRUIEN
aHe maten ƒ 34.95

SIERHEESTEB6
HEIDKPLANTÏIf
LAANBOMBN
CONIFEREN
BOZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

POTGROND

GAZONQRASZAAD
SPOBTVELDMENGSEL
COMPOST
TUBFMOLM
TUINTUBF

VASTE PLANTEN
TUINONTWEBPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hwiffdb Old

05709.1494

DANSEN met

TEAMWORK
Zondag 2 augustus

Liberty
Zondag 9 augustus

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Schoolboeken
NU BESTELLEN
voorkomt zo straks
wellicht narigheid.

Uw leverancier voor:
SCHOOLSPULLEN
SCHOOLAGENDATS

WOLTERS
Boekhandel
Kantoorboekhandel
Tijdschriften

Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

l krop SLA

KOMKOMMER

49
49

RAUWE
BOERENHAM

vacuüm 100 gr

FRICANDEAU

100 gram

219

219

WAARDEBON
MAGER

RUNDERGEHAKT

kg 798
Z»terd*frToordee]

MALSE
BIEFSTUK

100 gram
Ma. en Di. 3 en 4 aug.

Schouder-
karbonade

T\jger brood
(gratis

gesneden)

A.H. blanke

VLA

199

169

179

698

Van de Eelaart
Drie Sterren

jonge jenever Itr

Florijn
bessen-
jenever liter

1785

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ch
SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

Te koop boerenkoolplanten
D. Poorterman, Voortse-
weg l .Toldijk.

:/:?.

Raadhuisstraat 1M3 • Tel. 05753-1469

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

Tapijt vuil?
Haal dan d«

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Haar slechts f 10.— p. dag
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat L Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

jotter Sprcial

Schuilt er in jou een nieuw schrijftalent

Laat dan maar eens zien watje kunt Neem je Parker ter

hand en schrijf een leuk, spannend, droevig of stapelgek

(kort) verhaal over je fietsbel, het liefdesleven van een

vlo, knellende gympen, de hersenfuncties van je leraar

Nederlands of wat je maar wilt

Stuur je pennevrucht vervolgens vóór 30 september

a.s naar Parker Pen. Een deskundige jury beoordeelt

de inzendingen op originaliteit en talent De winnaars

- één per provincie - én hun scholen ontvangen elk een

prijs ter waarde van f 1.000,-. Bovendien worden de

winnende verhalen gebundeld tot een leuk boekje

Dus, toon je^ schrijftalent en doe mee! Het deelname -

formulier ligt bij ons voor je klaar. ^ PARKER

Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tel. 1253

Teveel om op te noemen
Wij verkopen en repareren nietalleen Wie voor een nieuwe fietsbel bij ons
fietsen. Ook voor een enorme ver- naar binnen gaat doet dat wel op
scheidenheid aan accessoires kunt u eigen risico...
uitstekend bij ons terecht Want als u al die fonkelnieuwe
Handige, praktische en slimme Gazelles ziet staan... u bentgewaar-

extraatjes die uw fiets of die van een schuwd!
jarige mede-fietser mooier,

kompleter, veiliger of gerieflijker Verwen u zelf of een ander met een
maken. Gazelle

M^4' l PY - V/n ƒ
<WÏ y ' \f*w,;
S J?*!' * .5 <* : - !5L* îJ 1: l

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11-Hengelo Gld-Tel, 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Zwemmen
of verzuipen

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op
de stranden van ons Waddengebied wordt aan-
getroffen stijgt met de dag. Ziek, ondervoed en
absoluut niet meer in staat om op eigen kracht in
leven te blijven, schreeuwen zij letterlijk om een
laatste redmiddel.

De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar
vele tientallen van deze ten dode opgeschreven
zeehonden met de juiste verzorging, voeding en
medicijnen weer op krachten te helpen. Die
inspanning kost tijd en geld.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het wel en wee van het zeehonden-
bestaan. Door het insturen van de bon of een
rechtstreekse overboeking op giro 36.73.095 t.n.v.
zeehondencrèche Pieterburen zet u een eerste stap
in de goede richting.

zeehondencrèche

l Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro

• ter waarde van f
l Naam:
| Adres:

Kode:_
Plaats:

Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 V

9950 WL Pieterburen (Postzegel met nodig)̂

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 2 AUGUSTUS

Hervormde Kerk (Remigriuskerk)

10.00 uur ds. Veihaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Molemaker

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30

uur enop zondag van 12-12.30 uur een spreekuur

voor dringende gevallen gehouden.

van 27 juli t.e.m. 2 augustus

B. A. M. Eykelkamp tel. 2262

Anonieme AlcohoÜHten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dianenartseii

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling poatbureau BUkspolltte Hengelo Old.
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 wijkgebouw geelt u ten alle Ujd»
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
T«l. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

BJL Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag l augustus: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 2 augustus: 10.00 uur Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

Kerk KeUenborg

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen< telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,

7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.

Ailpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

info W
lijn; 07O- 614 614

«henden van de hartstichtng


