
56e jaargang no 35 dinsdag l sept. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1456, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Foldük, Wichmond-Vierakker
en 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:

500 gram

magere speklappen

500 gram

rundergehakt speciaal

De gehele week:

150 gram

slagersham

100 gram

pekelvlees

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

bieflappen

WIJ MAKEN
ZE WEER !!!

ONZE ALOM BEKENDE
HEERLIJK GEKRUIDE

SPECULAAS
250 gram geen 3.75
maar om te proeven 2.50

Af d. brood:

HOLLANDSE
KOFFIEBROODJES

4 n• IV

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKES:

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

MIELE DROOG AUTOMAAT T 362
Zeer fraai model met overzichtelijk, schuingeplaatst
bedieningspaneel. Eénknopsbediening met keuze uit
8 droogtegraden of tijdgestuurd drogen. Zeer zuinige
en effektieve droging door elektronische vochtigheids-
meting. Voorkomt kreuken door wisselende draairich-
ting van de roestvrij stalen trommel en de aansluiten-
de kreukbeveiligingsfase. Omschakelbaarop twee
droogtemperaturen. Aparte programma's voor syn-
thetische/kreukherstellende was en witte/bonte was.
Grote vulopening en binnenverlichting. Tweezijdig
geëmailleerd. Lage onderhoudskosten door scharnie-
rend front. Platinagrijs of wit bedieningspaneel.
Radio/TV-ontstoord.
KEMA-KEUR.

Ordelman & Dijkman
installateurs=gas, n/ater, elektra, cv.

FLEX-0-THERM
VRAAGT

jonge medewerker m/v
die wil worden opgeleid tot

KUNSTHARSVERWERKER
(liefst dienstplicht vervuld).

Inlichtingen: Zelhemseweg 36 - HENGELO Gld.

Telefoon 05753-3833

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

CITROENEN
1O stuks 3.25
Volop
ANDIJVIE, SPITSKOOL, GROENE
KOOL, PERZIKEN, NEKTARINA'S
PRUIMEN, enz.

In onze verkoop bloetnenkae deoe we«k:

2 boeketten

BUITENCHRYSANTEN 3.75

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 06758-1471

KATENSPEK

500 gram

100 *nun

3.98

3.78

1.58

iî ;iiieiii

VAN DB WARME BAKKES - VAN Dl WARMB BA
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» - TEL II»

ï

DE E WE EK: "

APPELSTUK
van 4.25 voor 3.75

s MUESLIBOL §

g van 2.95 voor 2.25 £

va J K H >Ai aa KVA • vanvc a W»VA\ «a XTA

6IEBHEE8TEBS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
8PORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM

TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
TeL 05753-1424

kwallteitshooi en

H. OFFENBERG
10 - Vanselder

NIEUW
INPAKKEN EN WÉG
MET OVERTOLLIG VET !

Dé ontdekking uit Duitsland nu in Nederland
De Thermic Master 2000 werkt ideaal voor het plaatselijk vermageren
van bovenbenen, heupen, buik en maag

l

* afvallen zónder dieet
* de „sinaasappelhuid" wordt gladder
' de behandeling Is zeer aangenaam en werkt uitermate

ontspannend
* direkt zichtbaar resultaat

Een kuur van 10 behandelingen (in 5 weken) kost slechts
1 behandeling 35.-.
Maak snel een afspraak voor uw
eerste behandeling, dan kunt u van
de zomer

199.-

Dorpsstraat 25

7221 BN STEENDEREN

Tel. 05755-1844

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

De officiële opening zal 's middags om 16.00 uur worden
verricht door (de bedenker van de naam „De Drievetol")
Dhr. Th. Beunk Sr.

„MET TOETERS EN BELLEN" want . . . .

muziek en ballonnen mogen natuurlijk niet ontbreken op zo'n
feestelijke dag.
Vandaar dat Hengelo's jongste fanfarecorps „De
Muzikantjes" een openingsserenade komt brengen waarna
zo'n 500 bont gekleurde ballonnen worden losgelaten.

Iedereen van O tot 12 jaar die aan deze ballonwedstrijd mee
wil doen, kan op maandag 7 september a.s. om 15. 15 uur
alvast een deelnemerskaart komen halen bij „De Drievetol".

We hebben, voor iedereen die op deze officiële openingsdag
van 16.00 tot 20.00 uur bij ons binnenkomt, een leuke
attentie klaarliggen.

Ook zullen op deze dag de prijzen worden uitgereikt van de
,opde braderie gehouden, Lego-raadwedstrijd.

DE DRIEVETOL
spee/goeden hobby

Spalstraat 29,7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828



IN PLAATS VAN KAARTEN

CHARLES BEUNK

en

EDITH HARTEMINK

trouwen op donderdag 10 september 1987 om
11.30 uur in het gemeentehuis van Warnsveld.
De huwelijksinzegening vindt plaats om 12.15
uur in de Herv. kerk te Wichmond.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Dagadres: zaal Concordia, Raadhuisstraat 36,
Hengelo Gld.

Ons adres is:
Bronsbergen 20, 7231 SH Warnsveld

DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor de belangstelling
en het medeleven ondervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man en
onze Meve papa en opa

A. HOKSTINK BKSSELINK
en kinderen

Hengelo (G.), augustus 1987

„DUNSBORG"

Een dag om nooit te vergeten.

Om zo iets moois te mogen beleven.

Daarom veel dank voor alle felicitaties, tijdens
ons zilveren feest op welke wijze dan ook door
u gebracht.

Voor ons een onvergetelijke dag.

JAN EN MARIETJE
BERENDSEN-COOBS

Bremweg 5, Hengelo (G.)

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de kaarten, bloemen, kado's en

persoonlijke gelukwensen die wij met ons

25-jarig huwelijk mochten ontvangen.

H. HEKKELMAN
A. W. HEKKELMAN-BLEUMINK

Hengelo Gld., september 1987
Raadhuisstraat 33

Na de vakantie weer ,,aan"
fle Malsovit? „Vakantie-
pondjes" vliegen er af met
Malsovit-afNlank brood bij
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Te koop z.g.o.h. Zundapp
G.T.S. 50, bouwjaar 1984,
verz. en helm en een Off
the Road Yamaha, 175 cc,
bouwjaar 1979, defect.
Bert Willemsen, Dolleman
straat 17, Baak, telefoon
05754-404

Te koop Opel Kadett 135
GT, kleur wit, bouwjaar
1985, met gas. G. Kuipers,
Zonnestraal 4, Hengelo G.

Te koop gevraagd oud
jjzer, sloopauto's; tevens
te koop 2e hands goederen
Doldersüm, Kampweg 14,
Zelhem, tel. 08342-3550

Te koop muskietemietten
bij „Atomica", Steenderen
•eweg 11, Hengelo (Gld.),
telefoon 05753-2139

Te koop ruim 1/2 ha zwaar
kuilgras. A. v.d. Bos, Dol-
lemanstraat 13, Baak, te-
lefoon 05754-857

„Bruidstaarten" groot of
klein, maken van uw feest
'n festtyn. Voor een lekkere
bruidstaart informeert u
natuurlijk vrijblijvend bjj
bakkerij Kreunen, telef.
05753-1474

Gezocht op korte termijn
woonruimte (zit-slaapka-
mer) met kookgelegen-
heid, omgeving Hengelo,
yoor 5 maanden. I. Hart-
man, telefoon 05443-71123

S N IJ M A l S
gegarandeerde DS op
VEM-basis en verder
hij produkten met hoge
voederwaarde en zeer
interessante prijzen
zoals

AARDAPPELSNIPPERS

AARDAPPELVEZELS

PERSPULP

MAISGLUTEN

BIETENPUNTEN

Ook geschikt voor
„mengkuilen".

A. J A N S S E N
TOLDIJK
Telefoon 05756-1482
Soepenberg fourages

T R I M M E N ! ! !
VAN BUITEN
NAAR BINNF.X

Vanaf dinsdag 9 septem-
ber in de gymzaal Keijen-
borg van 20.00-21.00 uur

Te koop 4 slangen voor
Ëierkar, met koppelingen,
totaal 17 meter. J. W. Wis-
selink, Hogenkampweg 20,
Hengelo Gld. Tel. 05753-
1963

Te koop damesfiets, g.o.h.
Adres te bevragen bureau
„De Reclame".

Te koop jonge raskonynen
Riefelderdijk IA, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-2210

Uitslag Loterij Ponyclub 1987
HENGELO

63 152 - 278 - 303 - 375 - 555 - 617

658 - 693 - 755 - 832 - 847 - 849 - 881

951 - 980 - 990 - 1016 - 1128 - 1133

1273 -1277 -1279 -1284 -1715 -1746

1803 1844 .1883 -1922 -1944

Helmie

liikcraiiii
Keijenborg

onder-
scheiden
Een drukte van belang was een gegeven, dat Bennie
Ankersmit van de Teubenweg, Keijenborg wel had
verwacht, bij zijn afscheid van de Gelderse Streek-
vervoer Maatschappij te Doetinchem. Een Konink-
lijke onderscheiding kwam bij hem en zijn vrouw niet
in gedachte. Uit handen van burgemeeester Mr. A.
W. J. van Beeck Calkoen van Hengelo Gld., mocht
hij de versierselen opgespeld krijgen van Ridder in
de orde van Oranje Nassau in zilver.

Dit geschiedde tijdens een bijeenkomst op het Hoofd-
bureau van de GSM Doetinchem.

De afscheidsreceptie's 's middags en 's avonds bete-
kende ontzettend veel bezoekers.

Op 18-jarige leeftijd begon Bennie bij de GTW (1947)
in de rang van klerk 3 op het bureau vervoer. In 1951
volgde bevorderirng tot centrale dienstleiding. In 1968

werd hij hoofd treindienstleider en in 1976 aanstelling
tot Chef bedrijfsbureau vervoersdienst. In 1977 ging
hij mee over van de GTW naar GSM.
In zijn 40-jarige loopbaan heeft Bennie Ankersmit
„miljoenen" klanten aan zijn zorgen toevertrouwd
gehad. Goed overweg kunnende met pen en papier,
was deze verantwoordelijke baan een uitdaging voor
hem. Als eenmaal alles achter de rug is en de bouw
van het nieuwe huis in de Velswijk klaar is, dan zal
ik zeker ook nog wel eens het gevoel krijgen, dat ik
het contact met zoveel mensen mis.
In het maatschappelijk leven heeft Bennie Ankersmit
met steun van zijn vrouw inzet getoond, o.a. 9 Jaar
zitting in het kerkbestuur van de parochie St. Jan,
bestuurslidmaatschap van v.v. Keijenburgse Boys,
aangesloten bij de schietvereniging Prinses Juliana
en de biljartvereniging Velswijk.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordeening
houdt op dinsdag 15 september 1987, een openbare
vergadering in het gemeentehuis. De vergadering
begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
3. Mededelingen
2. Besluitenlijst van de vergadering van 21 april 1987
4. Behandeling van het beroepschrift van de heer

A. Geurtsen te Hengelo tegen de weigering van
een woonvergunning.

4. Behandeling notitie „De gemeenteraad en het nieu-
we artikel 19 W.R.O.".

6. Rondvraag.
7. Slxüting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

MESTWERKGROEP OPGERICHT

In overleg met de besturen van de A.B.T.B., C.B.T.B.
G.M.v.L. en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting
is besloten om een mestwerkgroep op te richten in
de gemeente Hengelo. In deze werkgroep hebben de
volgende personen zitting genomen:
B. Rexwinkel, Wolsinkweg 2, Keijenborg, voorzitter
Mevr. B. H. Pelskamp-Radstake, Koingsweg 5, Hen-
gelo, lid; H. Zents, Sarinkdijk 19, Hengelo, lid; P.
Ruesink, Riefelerdijk 3, Hengelo, lid; W. Luesink,
Scharfdijk l, Hengelo, lid; J. D. Berenschot, Joh.
Vermeerstraat 29, Zelhem, adv. lid; H. J. Gosselink,
De Heurne 54, Hengelo, adv. lid.
Waarom?
Het mestoverschot in Hengelo is volgens de gegevens
van de meitelling aan de hoge kant, als wij dit be-
rekenen van uit de behoefte van de gewassen. We
blijven echter wel binnen de wettelijk vastgestelde
normen. In de praktijk blijken veel vragen te zijn
die o.a. nauw verband houden met de produktie, op-
slag en afzet van de mest. De mestwerkgroep wil

hieiibij als klankbord gaan fungeren en zo mogelijk
een bemiddelende rol gaan vervallen.
Enquête
Middels een enquête ouder de boeren, die door de
bestuursleden van de verschillende standsorganisa-
ties al worden uitgevoerd, al de mestproblematiek
worden geïnventariseerd. Hiermee hopen we dan het
mestprobleem plaatselijk bespreekbaar te maken en
op vele vragen een beter antwoord te kunnen geven
zoals:
- Hoe groot is de plaatselijke opslagcapaciteit?
- Moet er een individuele of centrale opslag worden

gebouwd ?
- Welke mogelijkheden blijven er bestaan in de wa-

terwingebieden ?
- Is er belangstelling voor het gezamenlijk aanbe-

steden van mestsilo's?
- Hoe kunnen we de organische mest beter benutten?
- Zijn er bedrijven met tekort aanmest?
- Welke mestsoort wil men van andere bedrijven

accetperen? Enz., enz.
De mestwerkgroep hoopt hiermee plaatselijk een

aanzet te geven tot de oplossing van de mestproble-
matiek en spreekt de wens uit dat iedereen positief
zal reageren op de te houden enquête

De mestwerkgroep

JEUGDDIENST STEENDEREN

Ds L. D. Horjus is zondag 6 september de voorgan-
ger in de jeugddienst die wordt gehouden in de N.H.
kerk in Steenderen,
Als thema voor deze dienst is gekozen: „Zending?
Daar heb ik geen boodschap aan!"
De voorbereiding van deze dienst is in samenwerking
met de Zendingscommissie gebeurd, om meer bekend-
heid aan het Zendingswerk te geven.
Verder zal het katholieke kenkkoor ook haar mede-
werking verlenen.

AMNESTIE INTERNATIONAAL IN HENGELO

Nog steeds zijn er mensen die vanwege hun ras, gods
dienst, sexe of politieke mening vervolgd worden.
Daarom beginnen we op woensdag 2 september a.s.
met onze schrijfavond. Deze keer gaat het op een
28-jarige schrijver uit Jordanië, een voormalig onder-
wijzer uit de Chinese Volksrepubliek en een 30-jarige
economie-student uit Turkije. (Deze laatste man is
tot een gevangenisstraf van 48 jaar veroordeeld).
Reden genoeg om tussen 19 - 21 uur een brief te
schreven in „de Bleyke". Voorbeeldbrieven zijn aan-
wezig.

EXPOSITIE BIJ DE AMROBANK
TE ZELHEM VAN PIETER ANSSEMS

Pieter Anssems, ae uit Doetinchem afkomstige beeld-
houwer, is op 3 mei 1941 geboien in Gouda. Na de

tekenschool en nog wat aanvullende opleidingen is
hij 5 jaar geleden gestart met een cursus beeldhou-
wen bij het Creatief Centrum „De Gruitpoort" in
Doetinchem. Deze cursus staat onder de bezielende
leiding van Geert Lebbink. Door bijzondere omstan-
digheden is het Piet mogelijk dagelijks creatief bezig
te zijn. y

Hij exposeert met houtsculpturen waarvan het on-
derwerp een blijk geeft van ambachtelijke vaaidig-
heid en veelzijdige belangstelling voor de zogenoom-
de primitieve kunst en religieuze verbeelding uit
Indonesië, China en Japan. Hij maakt echter niets
na, maar geeft een eigen versie, hetgeen mogelijk
is door zich intens te verdiepen in die culturen.
Een aantal stukken, geëxposeerd bij de Amrobank
te Zelhem, zijn het bekijken zeker waard. De exposi-
tie is van 15 augustus tot 15 september tijdens de
kantooruren van de bank te bezichtigen.

PAX-VOETBALLERS ONDER DE INDRUK
VAN MISS HOLLAND

Is zij het nu of is zij het niet, zoveel vragende blik-
ken van PAX-supporters tijdens de wedstrijd van
PAX l tegen Twente 2. Het ging hierbij om het lief-
tallige persoontje van Angelique Cremers uit het
Limburgse Schinveld, de nieuwe Miss Holland.
Op verzoek van Jos Herwers, de nieuwe gevleugel-
de hoofdsponsor van PAX was zij afgereisd naar het
Gelderse Hengelo, om daar een aantal representa-
tieve functies te gaan vervullen. z
Haar taak was het uitreiken van de nieuwe outfit
voor het eerste elftal van PAX.
Of het kwam door de komst van Miss Holland is niet
bekend, want in de eeiste helft voetbalde PAX l
als een „krant", en had het hoofd er duidelijk niet bij.
Op een gegeven moment legde de Hengelose scheids
rechter Frans Lindeman de zaak stil, en kwam auto-
magnaat Jos Herwers met de Limburgse schone het
veld oprijden,
Veel bewondering toen zij uitstapte, gekleed in een
heus (rood) voetbaltenue met opdruk van de spon-
sor. Gelijk werden de spelers van PAX van nieuwe
kleding voorzien.
Of het zien van de goedlachse Miss Holland zicht-
baar werkte, of de nieuwe kleding van invloed was,
valt niet te achterhalen. Na het maken van de statie-
foto's, uiteraard met Miss Holland, liggend op de
knieën van o a. aanvoerder Gerard Kaak, ging het
volop in de strijd.
Juist aanvoerder Kaak, ontevreden over het verloop
der eerste helft, ging er volop in, zijn medespelers
aanvurend. Alle bewondering voor de inzet, en PAX
was weer herkenbaar. Zij zullen moeten leren, dat
resultaten uit vorig seizoen niet meer tellen, maar
men moet voetballen naar de tijd waarin men leeft.
Voorafgaande aan de wedstrijd, was het nog een
kleine ceremonie voor de redaktie van PAX-praat.
Zij hadden namelijk het 700e nummer uitgebracht,
met leesvoet voo rde talloze aanhangers der PAX-
familie. Ook wij willen graag met de Limburgse
schone op de foto. De hoofdsponsor stemde toe, An-
gelique Cremers zal nu ervaren hebben, dat Achter-
hoekeis niet altijd even nuchter zij, maar ook wel
in vuur en vlam gezet kunnen worden. Jos Herwers
weet daarvan mee te praten.

Een gaboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

Intercard 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.
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Een jongen „versiert" een meisje.
Een mau „versiert" een vrouw.
Vaak leidt dit tot een trouwerij.
Het echte versierwerk gaat dan pas
beginnen.

Wij hebben daar wel oplossingen voor,
(uit voorraad leverbaar):

CREPEPAPIER - ROZENDRAAD - SLINGERS
HULDEKAARTEN - SERPENTINES
TOUW - BALLONNEN - CONFETTI
RECEPTIEROLLEN - WENSBRIEVEN
GESCHENKPAPIER (rollen - vellen)
BLOEMKAARTEN - WENSKAARTEN
KARTON - VELLEN A 4 (gekleurd)

Reeds jarenlang een begrip in „versier-
produkten" en papierwaren.

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD.
Telefoon 05753-1253 - TOT UW DIENST !

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Geldig t.e.m, 28 september 1987

l Itr 3-STERREN JENEVER 18.45
l Itr GORTER

CITROENBRANDEWIJN f l .95
l Itr DUJARDIN VIEUX 18.45
l Itr BOOMSMA

BRAMEN JENEVER 15.75
l fles JaGERMEISTER 18.75
l Itr FLORIJN BRANDEWIJN 18.95
l fles DUCHANEL COGNAC 21.95
l Itr PIKEURTJE 3.95
l fles SMIRNOFF VODKA 18.95
l Itr CAMPARI 24.75

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

Spe c ia o / deze week:

6 HOLLANSE NIEWE halen

5 stuks betalen

per stuk 2.25

IEDERE DAG

WARM GEBAKKEN VIS

KIBBELINK of ZEEBANKET

nu per kg 17.50

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

UITNODIGING tot het bijwonen van de

algemene ledenvergadering
van de vereniging tot stichting en instandhou-
ding van scholen met de Bijb*-l te Hengelo Gld.

op donderdag 17 sept.
om 20.30 uur in „Ons Huis"

Agenda:
1 Opening
2 Financieel overzicht 1986
3 Notulen vorige ledenvergadering
4 Jaarverslag
5 Mededelingen
6 Best uurs verkiezingen

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn dhr.
S. R. Disbergen, J. G. Ruesink en J. E. Klein
Wassink.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn
mevr. H. Hiddink-Korenblek en Chr. Lubbers
Het bestuur stelt de volgende kandidaten
voor: mevr. D. H. Ludden-Heijink, Lonkhor-
sterstraat 15 A en mevr. C. J. H. Eggink-
Regelink, Veermansweg 14.
Eventuele tegenkandidaten kunnen schrifte-
lijk bij de secretaris worden ingediend.

7 Vaststelling contributie.
8 Rondvraag
9 Sluiting

Het financieel verslag ligt bij de betreffende
scholen ter inzage.

De sekretaris:
J. E. Klein Wassink
de Heurne 14

De bakker
diezetf
elke dag
zijn vers
BROODDE R IS WEER

IN DE MAAND!

DEZE WEEK:

SPEGULAAS VERS UIT DE OVEN

10% KORTING
GEBAKKEN SINDS 1820

DUS VOOR WAT LEKKERS
. LOOP JE EVEN NAAR:

Marktstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1474

ATTENTIE:
Volgende week 7 september tot en met
12 september hebben we nog VAKANTIE

Maandag 14 september bakken wij ze
weer ELKE DAG VERS ! !

NU GOED EN SNEL

AFSLANKEN
IN CLUBVERBAND BIJ

E. G. A.-NEDERLAND
Aanmelden en lessen op woensdagavond 19.30-
20.30 uur Doetinchemseweg 5 - DOETINCHEM
(Wijnbergen. Info: 08344-492

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde In aitikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 3 september 1987, gedurende één maand,
ter gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage liggen het ontwerp-
bestemmingsplan buitengebied 1987, nr. l, en
de voorschriften van het geldende bestemmings-
plan buitengebied 1984, welke mede van toe-
passing zijn op het ontwerp-bestemmingsplan.
Dit ontwerp beoogt een uitbreiding mogelijk
te maken van de bedrijfsgebouwen behorende
bij het hoveniersbedrijf aan het adres Kervelse-
weg 23 te Hengelo Gld.
Gedurende de bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente-
raad.

Hengelo, l september 1987

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Caikoen.

Een mens kan niet alles weten...
maar de

ALGEMENE BIBLIOTHEEK HENGELO GLD.
die ook van U is, kan op vele vragen
antwoord geven.

o.a. door twee grote encyclopedieën,
vele naslagwerken, studieboeken, tijd-
schriften, etc,

De deskundige hulp van degenen die
daar werken maakt U het zoeken ge-
makkelijk.

Openingstijden:

dinsdag en vrijdag 15.00-17.00 en 18.30-20.30 uur
op woensdag van 10.00-12.00 en 15.00-17.00 uur.

EXTRA openingstijd:

zaterdag 5 september a.s. LANDELIJKE
BIBLIOTHEEKDAG van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie zie artikel elders in dit
blad.

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
MAGERE HAMLAPPEN

500 gr 6.75

GEPANEERDE SNITZEL

100 gr 1.60

PEKELVLEES 100 gr J.IJO

FIJNE SNIJ WORST 100 gr J .25

GROTE HONDEWORST 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBOBG
Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

nafP PIIPII PVPKbul u uUGII G lul u
VELSWIJK tel.08344-392

KRUISJASAVONDEN:
2 oktober - 30 oktober - 27 november

18 december 1987 - 22 januari - 5 februari

22 februari - 18 maart 1981

Deze advertentie uitknippen en bewaren ! l

W E E K A A N B I E D I N G Ü Ü
Bij aankoop van

2 BOOBS B.H'S
of

l BOOBS B.H
en

3 BOOBS en BLOOMERS SLIPS

Gratis een prachtige

BOOBS BLOOMERS TAS

Schröder
bU de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstnaat

LAST VAN MUGGEN??
WU hebben voor U:

ROLHORREN

HORRAMEN

HORDEUREN

ROLHORDEUREN

HORREGAAS

HORPROFIELEN
voor ZELFBOUWHORREN

HARMSEN

Banninkstraat 4
Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

HET GROENE KRUIS
TE HENGELO GLD.

Een van de taken van de kruisver-
eniging is het GEVEN VAN VOOR-
LICHTING op het gebied van zorg
voor gezondheid en welzijn.

Boeken over deze onderwerpeR heeft

het Groene Kruis geschonken aan de
Algemene Bibliotheek te Hengelo Gld.

ADVIES:
RAADPLEEG DEZE BOEKEN;
U zult er wél bij varen.

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Nu een groep leerlingen na een periode blok-
fluitles is overgestapt voor studie op een
muziekinstrument, is er weer plaats voor aan-
melding voor een

CURSUS B L O K F L U I T
voor jongens en meisjes, met een minimum-
leeftijd van 8 jaar.

Oefenruimte ,,Ons Huis", Beukenlaan 30, Hen-
gelo Gld.

We hopen van start te gaan in de 2e helft van
september.

Aanmelding bij het secretariaat: A. Lubbers,
Kerkstraat 17, Hengelo, telefoon 05753-1253,
of op de oefenavonden dinsdagavonds
Heeft uw kind interesse, laat het ons dan zo
spoedig mogelijk weten.

Het bestuur
en opleiders

Professionele POTTEN-
BAKKER geeft v.a. l sept.
cursus

POTTENDRAAIEN

en handvormen

op dinsdag- en donderdag
avond van 8 tot 10 uur en
vrijdagmiddag van 2-4 uur

Inlichtingen:

ERIK WINDIG
Z.-E.vreg 42 - BAAK
Tel. 05754-995

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalfltnat 18. Henfelo Gld

A A N B I E D I N G ! !
JOGGINGPAKKEN
maat 74 t.m. 86 19.95

POLO-SWEAT-SHIRTS
maat 74 t.m. 98 Jg.95

TRICOT PYAMA'S
maat 74 t.m. 110 9,95

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Dansorkest „REPLAY"
WENST BUURTVERENIGING BEKVELD

PLEZIERIGE DAGEN TOE ! ! ! !

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
U R E N

i Jaikredeenzeehondeleven! i
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro .

' ter waarde van f _

l Naam: __ ____ l

| Adres: ___ |

i Kode: _ . i

Plaats: __ __

i Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
9950 WL Pieterburen (Pwmgei m« nodtg)



A,.Is u thuis iets wilt doen
aan kankerbestrijding, dan kunt u morgen
beginnen.

Lees de folder maar die het K WF
bij u in de bus doet

Als u iets meer wilt doen, dan hebben
wij nog een goeie suggestie:

GEEF ALSTUBLIEFT.
'T IS MÉÉR DAN NODIG.

De liindclijke collecte voor de kankerbestrijding loopt
v.in 24 augustus t/m 6 september 1987. Heeft u onze
colIccUinten gemist, dan is uw giro-overschrijving
alsnog van harte welkom.

Tientallen miljoenen /ijn jaarlijks nodig voor opleiding,
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, putiënten-

begeleiding en patiëntenverenigingen. Dit moet

doorgaan en kan doorgaan als u weer meehelpt

Koningin VWhelmino fonds' voorde Kflnkeftestnydihg.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding, Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam,
tel.: 020-640991. Giro: 26000, bankrekening: 70.70.70.007.

POLITIE-INFORMATIE

Dinsdag 18 aug. vond er een aanrijding plaats tussen
twee personenauto's op de splitsing Wichmondseweg-
Lankhorsterstraat. Alleen materiële schade.
Woensdag 19 aug. werd door een inwoonster melding
gemaakt van een vleermuis op zolder met vreemd
vlieggedrag. In verband met rabiës werd het beestje
verwijderd door faunabeheer. Zij gaan na of dit
beestje inderdaad besmet is of niet. Door hen werd
medegedeeld dat dit toch wel zeer onwaarschijnlijk is,
maar men neemt liever het zekere voor het onzekere.
Donderdag 20 aug. werd aangifte gedaan van poging
tot inbraak. Onbekenden hadden geprobeerd een
etalageruit te vernielen met een stuk betonsteen. Dit
is niet gelukt. Wel is de ruitbeschadigd.
Vrijdag 21 aug. werd door de politie een roodlicht-
controle gehouden, waarbij in totaal 10 bestuurders
door rood licht reden. Tevens werd gezien dat twee
bestuurders de rijstrookpijlen niet volgden.
Vrijdag 21 aug. werd een bestuurder bekeurd omdat
de APK4ceuring verlopen was.
Zaterdag 22 aug.werd aangifte gedaan van diefstal
van een fiets. Tevens werd een fiets aan de eigena-
resse teruggeven, welke een week daarvoor aangifte
had gedaan. Als je gaat stappen, zorg dat je fiets af-
gesloten is. Zorg verder dat er een postcode en huis
nummer in het frame staat. Mocht de fiets gestolen
worden, kom dan aangifte doen aan het bureau. Op
het bureau zijn tevens fiets-registratiekaarten te
krijgen, waarop je alle gegevens van de fiets kunt
zetten. Dit vergemakkelijkt een aangifte.
Tijdens een controle bij de fietsenstalling van het
zwembad 't Elderink, bleek dat 73 fietsen onaf gesloten
stonden. Nemen we een gemiddelde van f 200,—, dan
stond daar voor f 15.000,— onafgesloten.
Verder werd een bestuurder een bloedproef afge-
nomen, daar hij alcoholhoudende drank op had en
een auto bestuurde.
Zondag 23 aug. werd er weer aangifte gedaan van
diefstal van een fiets. Tevens werd een fiets aange-
troffen.
Ook werd een bestuurder bekeurd daar hij met een
personenauto reed, waar geen deel III voor was af-
gegeven, verder bleek de auto niet APK-gekeurd.
Verder werd de bestuurder ten laste gelegd, dat hij
onverzekerd .rondreed.
Een bromfiets werd van de weg gehaald. Deze bleek
opgevoerd te zijn. De bestuurder krijgt een proces-
verbaal.
Maandag 24 aug.: dankzij oplettende mensen konden
wij daders aansprken, welke kort daarvoor een bord
vernield hadden. Bedankt voor de melding.
Door aangever werd gemeld dat er 300 klinkers waren
wegegehaald op de Singel te Hengelo Gld. Wie heeft
iets gezien?
Ook werd er weer aangifte gedaan van diefstal van
een fiets.
TIP van de week:
Zorg dat uw fiets niet gestolen kan worden. Zet de
fiets op slot. Zorg dat er een postcode en huisnummer
in staat. Zorg dat u thuis de gegevens heeft bij een
eventuele aangifte. Mocht u de fiets kwijt zijn, doe
dan aangifte.

8e OPEN DAG „IN STAP EN DBAF"
TE HENGELO GLD

De vereniging van het aangespannen paard „In Stap
en Draf" te Hengelo Gld, vieit zondag b september
a.s. weer haar jaarlijkse koetsendag.
Allerlei soorten aanspanningen zullen op deze dag te
bewonderen zijn en dat er mooie bij zijn, daar kunt u
van verzekerd zijn.
Zo'n 110 aanspanningen, waaronder een 10-span van
de heer Kraay uit Velp, 4-spannen en vele 2-spannen
en enkelspannen, zullen die dag deze fraaie omgeving
van ons paardendorp doorkruisen.
Er zal deze dag ook gejureerd worden voor het natio-
naal klassement van de Nederlanse Bond van Ver-
enigingen van het Aangespannen Paard.
De start vindt zondag 6 september om 10 uur plaats
op het terrein ,,de Hietmaat"
De lunchpauze is om plm 12.00 uur bij kampeer-
boerderij „de Haverkamp" aan de Vierblokkenweg 3
te Hengelo Gld.
Tijdens de middagpauze zal de dansgroep ,,de Klepper
klumpkes" een optreden verzorgen.
Om plm 14.30 uur is er op een terrein bij de kerk te
Keijenborg, een sherry-stop.

EXPOSITD3 OVER STAMBOMEN IN DE ALG.
BIBLIOTHEEK TE HENGELO GLD

Wie geïnteresseerd is in stamboom onderzoek zou
tussen l en 5 sept. eens moeten gaan kijken in de
Hengelose bibliotheek. Daar vindt dan, in het kader
van de Nationale Bibliotheekdag, een expositie plaats
over: Wat is een stamboomonderzoek; Hoe werk je e
ermee?; Waar haal je het materiaal?; Eindresultaat.
Deskundigen van de Stichting voor Genealogie en
geschiedenis tussen Rijn en IJssel zijn op zaterdag 5
sept. van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig om u alle ge-
wenste informatie over dit onderwerp te verstrekken.
Tevens is er op deze dag een demonstratie te zien
over Japanse papiervouwkunst; een tentoonstelling
over de film; een videocamera, waarmee de jeugd
zelf opnames mag maken en later weer afspelen;
allerhande boekwerken over de provincie Gelderland.
Best de moeite waard om op deze dag uw bibliotheek

Tapij» vuil?
Baal dmn d«

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend

«lacht, f 10.— p. da*
DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat L Hengelo GM
Telefoon 0875S-1SW

NEKTARINES en
PERZIKEN

,250
SCHOUDER-
HAM (vacuüm) 1 J O
100 gr 1 • V

GEKOOKTE
GELD. WORST O O O
500 gr ^ * +

WAARDEBON

MAGER RUNDERGEHAKT

750
ZAtarOKToontoel
Malse m ^^

bief stuk | ƒ Q
100 gr m f W

Ma. - di. 7 en 8 sept.

Gehakt h.o.h.
500 gr 3.48 59Q

Boerenbruin m. zemelen of li
tarwevlokken 4 f* ^^

(gratis gesn.) ^f^/

A.H. volle
yoghurt ^ O
liter • W <

Van de Eelaart Drie Sterren
jonge jenever 4 7 O C
liter 1/ÖD

Florijn J^AT
bessenjenever ^W^
liter U 7 %J

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a. s.
bij AlbertHeijn, Hengelo Gld A

-

Leer succesvol autorijden!!
VAMOB-AUTORUSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Ketyenborg Tel. 1*07

eens te bezoeken, u kunt dan ook eens bekijken wat
uw bibliotheek zoal te bieden heeft.
De openingstijden van de bilbiotheek zijn dinsdags en
vrijdags van 15.00 tot 17.00 en 18.30 tot 20.30 uur en
op woensdag van 10.00 tot 12.00 en 15.00 tot 17.00 uur. •

KAMPIOENSCHAP VISSEN VOOR JUNIOREN
TE HENGELO GLD

De junioiencommissie van Hengelose Hengelsport-
vereniging HVV orgeniseerde de tweede wedstrijd om
uit te maken wie zich het komende jaar juniorenkam-
pioen van Hengelo Gld mag noemen.
De spanning was dan ook op de gezichten te lezen
toen de voorzitter van HHV de uitslag bekend maakte
waaraan tevens aantrekkelijke prijzen waren ver-
bonden.
l Marco Gotink 296 pt en kampioen, 2 Mariëlle Wen-
tink 292 pt, 3 Ruben Hulstij n 288 pt, 4 Jos Herwers
286 ptf 5 Martijn Vruggink 280 pt, 6 Niels Herwers
276 pt, 7 Martijn van Dorpel 276 pt, 8 Jurgen Meme-
link 262 pt, 9 Sigrid Teunissen 148 pt, 10 Jacq. Koer-
huis 146. pt.
Nadat de jeugdige vissertjes nog enkele versnape-
ringen hadden genuttigd, keerden zij voldaan huis-
waarts.

PAASRACES OP TRADITIONELE DATUM

De zeer bekende wegraces (Paasraces) op circuit de
„Varssel-Ring" te Hengelo Gld, vinden in 1988 plaats
op 2e Paasdag 4 april.
Tijdens de gehouden internationale kalendervergade-
ring van de KNMV te Arnhem, werd deze datum aan
Hamove toegewezen.
Was er eerst sprake van om later te organiseren,
door omstandigheden die dit niet mogelijk maakten, is
men hierop teruggekomen.
Dus 2e Paasdag 1988 Paasraces op de „Varssel-Ring"
te Hengelo Gld.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheids-
kaarten

rouwcirculaires en bid-
prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-
ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 • STEENDEREN

Tel. 05755-1862

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. on
Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

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

Ontijzeringsfilter
Open beluchting:

Waterontharders

Slangenhaspels
net oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
1. H.WBG 0 • TBL. 09750-2041

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL
WANDDECORATffiS - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo G/d - Te/. 1425

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 6 SEPT.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Naber

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vrtfz. Herv. Kerk

9.00 uur ds P. Hendriks

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 31 aug. t.e.m. 6 sept.
F. Sohreuder, telefoon 1266

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A. R. J. ma Ia* «o. Ulefoon »Q2

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

Kruisvereniging
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 geeft u ten alle tijde
de nodige Informatie.

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

RJL, Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 5 sept. 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 6 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

RJL Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls, 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.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centr. kantoor: oorr.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.
Alpha-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.


