
56e Jaargang no. 37 dinsdag 15 sept. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 • 7255 ZO Hengelo GM

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

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

Velswyk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rh»,

Foldijk, Wlchmond-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:

>00 gram

dikke Vleesribbetjes

500 gram

Varkensfricandeau

De gehele week:

200 gram

Gebraden Gehakt

1OO
150 Kram

Katenspek

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

suc. lappen

De bakker
dïe2jelf
elke
zijn vers
BROOD
bakt

VOOR WAT
LEKKERS ?.

DEZE WEEK:

KRENTEBOLLEN
6 halen • 5 betalen

KRUISBES KIWI SCHUIT
Exclusief van smaak.

VAN 8,95 voor 7,75
DEZE WEEK NOG EENMAAL:

SPEGULAAS VERS UIT DE OVEN

10% KORTING
DUS VOOR WAT LEKKERS

..... LOOP JE EVEN NAAR:

Bakkerij R. KREUNEN
Marktstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1474

GRJLLWORST

itO grmm 0,98

RUNDERRIBSTUK

50t grmm 8,48

ROLLADESCHIJVEN
5 HALEN - 4 BETALEN

GEBRADEN GEHAKT

100 gram l, l O

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

RATATOUILLE
500 gram 1,95

500 gram

Verder volop
HOLLANDSE APPELEN, PEREN,

SLA, ANDIJVIE, BLOEMKOOL, PREI,

KNOLSELDERIJ, KOOLRAAP enz.

Wegens enorm sukses:

2 bos Chrysanten 3,50

Cyclamen
in alle kleuren vanaf 3,00

BLOEMBOLLEN, TULPEN,

HYACINTHEN, ENZ.

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05755-1478

CHRISTELIJKE ZANGVERENIGING

„LOOFT DEN HEER"

BESTAAT 80 JAAR

24 OKTOBER wordt een CONCERT

gegeven in de sporthal „De Kamp",

met medewerking van het

ULFTS MANNENKOOR

en

ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET

Aanvang 19.30 uur. Kaartvoorverkoop a ƒ 7.50

bij boekhandel Wolters en voorz. A. A. Schol-

ten, Sarinkkamp 16, Hengelo Gld., tel. 2228.

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l • HENGELO G.

DE BIERSPECIALIST
WU verkopen diverse

NEDERLANDSE BIEREN

GBOLSCH - HEINEKEN - AMSTEL 1870
BRAND PILSENER - UP - IMPERATOR

ALFA EDEL PILS
HERTOG JAN - DOMMELSCH

TRAPPIST: LA TRAPPE

Van al deze merken hebben wij de
BIJPASSENDE GLAZEN

W i j maken de biermanden zo als u ze
zelf samensteld

05753-1252

Philips stereo-cassette-
speler D 6606 (S7UW|

Lichtgewicht hoofdtelefoon.
Uitstekende geluidsweergave.

Najaarsprijs

49,95

Philips stereo-radio/
cassetterecorder D 6648
Met ingebouwde stereo-radio, FM en
MG. Lichtgewicht hoofdtelefoon.
Uitstekende geluidsweergave.

Najaarsprjjs

89,-
Winters Spalstraat 8 Hengelo Gld. tel. 05753-1280

Uw wiadmolenbakker

zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/VIOLE^B/KKERS

Woensdag:

KRENTENBOLLENDAG
g HALEN - § BETALEN

Donderdag, vrijdag, zaterdag:

CROISSANTS s voor 3,95

CONTACT-
LENZEN

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

l kg. SCHOL 6,25
gratis gefileerd

ledere dag
WARME GEBAKKEN VIS!

3 GEBAKKEN BOKKING

NU 4,50

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Wat wilt u
ervan weten?
Vrijblijvende
dokumentatie

^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

*4*

> feliciteert

Ook de FIRMA WINTERS l

DE DR/EVETOL. {

W/j wensen U vee/ succes.

i

Alle dagen volop
vers

" >6N

AARDAPPELEN,
GROENTE &
• FRUIT

RODE KOOL per kilo 0,75

Hollandse James Grieves
kkisse l 3 kg 2,75

Zoete Navel SINAASAPPELS
20 voor 4,95

OP is OP

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755 -1361

Open maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.30

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur.

DEZE WEEK

MAAKT

AFD. BROOD:

Tarwerozijnen
bolletjes

2,69
AFD. BANKET:

GEVULDE KOEKEN

4,9e
VRIJDAG EN ZATERDAG:

(tussendoortje)

OLIEBOLLEN
10 stuks 5,25

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

De kansrijke avonden beginnen weer

BINGO • AVOND
zondacj 20 september a.s.

in ZAAL WINKELMAN, KEI JEN BORG

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Organisatie: Biljartver. „'t Centrum" j

Voor familie- M handelsdrukwerk

Drukkerij Woltors, Tel. 06753-1456



GEKARD WEUSTENENK

en

RIA GOOSSENS

gaan trouwen op donderdag 24 sep-

tember om 11.00 uur in het geheente-

huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 13.00 uur ni St. Jan de Doper te
Keyenborg.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30

tot 15.30 uur in zaal „Concordia",

Raadhuisstraat 36 te Hengelo.

Ons adres: Lankhorsterstraat 8,

7255 LB Hengelo

Op woensdag 16 september vieren wij

J. A. LANTERS

1. H. LANTERS-TAKEN

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-

jarig huwelijksfeest

Uit dankbaarheid is er om 14.00 uur een H. Mis

in de Sint Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid om te feliciteren van 15.00 tot

17.00 uur in zaal Michels, Spalstraat 45, Henge-

lo Gld.

Prunusstraat 20, 7255 XH Hengelo Gld.

BRUIDSBEURS.

In samenwerking met de Fa. Beijer-Besselink uit
Beltium werd zondag 30 augustus een bruidsshow
gehouden in de grote en kleine zaal van café-Rest.
Concordia, door verschillende bedrijven uit Hengelo
en Keyenborg. Deze unieke show voor Hengelo kan
men beschouwen als zeer geslaagd. Het publiek dat
in grote getale opkwam kon zich die dag geheel
gratis laten voorlichten over allerlei zaken die voor
een a.s. bruidspaar aan de orde komen.
De modeshows, waarvan men ieder uur kon genieten
werden vooral met veel belangstelling gevolgd door
de dames. Bij de gezellige stands, die met veel zorg
waren ingericht wilde zich iedereen tussen de shows
door op vakkundige wijze laten voorlichten door de
verschillende middenstanders. Met een drankje of
een hapje kon men gezellig alles bekijken. Ook viel
het woordspel goed in de smaak bij het publiek,
waarmee men verschillende leuke geldprijzen kon
winnen.
Bij üe uitgang kreeg iedere dame een mooie roos
aangeboden door de medewerkers van de show.
Al met al kan men terugzien op een geslaagde dag
en volgens ons is dit in de toekomst beslist voor
herhaling vatbaar.
Onderstaande bedrijven werkten meo:

Beijer-Besselink, bruids-, avond- en herenkleding;
Concordia, café, rest. zalen;
van Geenhuizen, architectuur bouwplanbureau;
Woninginrichting Grootbod
Gerrfts-Lammers BV, verzekeringen, makelaardij;
Kohier-Wissiiik, juwelier opticien;
Bert Lammers, taxibedrijf;

Frans Passchier, haarmode;
Jozef Schabbink, een beste bakker;
Hans Temmink, vakfotografie;
Winters, technisch bureau;
Fa, WUnbergen, het adres voor uw bruidswerk;
Drukkery Wolters.

Ook wij waren vertegenwoordigd op de bruidsbeurs.

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor de gelukwensen, bloemen, kado's, sere-

nades en andere hulde die wij mochten ont-

vangen op onze trouwdag.

HERBERT EN GERRIE HEKKELMAN

Raadhuisstraat 35

7255 BL Hengelo

DANKBETUIGING

Onze trouwdag is een onvergetelijke dag ge-

worden. Daarom willen wij langs deze weg
iedereen bedanken voor de felicitaties, ca-

deaux, planten en schriftelijke gelukwensen.

MARCEL EN ASTRID JANSEN

Keyenborg, september 1987

Uilenesterstraat 23 A

N.V.E.V. DAMES OP STAP.

Woensdag 9 sept. 's middags om l uur vertrokken

de dames richting Geesteren, waar ze gastvrij wer-

den onthaald door Mevr. H. Lutke-Willink. Zij Het

o.a. het verwerken van droogbloemen zien en ook

het drogen van de bloemen deed ze allemaal zelf.

Ook de tuin waar de bloemen hiervoor werden ge-

plukt werd bewonderd. Het weer werkte prima mee,

het was prachtig.

Na de koffie met krentebrood bedankte mevr. H. D.

Wullink-Halfman namens de dames haar voor de

prettige middag.

Vandaar ging de reis verder naar het Zoutmuseum

in Delden. Hier werd één van de leden n.l. Mevr. E.

Luimes-Kappert gehuldig omdat ze de 10.000ste be-

zoekster was. Ze werd flink in de bloemetjes gezet.

Nadat 2 gidsen de dames hadden rondgeleid, vertrok

de bus richting Ruurlo, waar bij Café-Restaurant

de Luifel van een voortreffelijke koffietafel werd ge-

noten.

Voldaan keerden de dames om plm. 20.00 uur in

Hengelo terug.

KLOOTSCHIETEN:

SPORTD3F EN ONTSPANNEND

Dat de Klootscheitsport niet alleen een zaak van

mannen behoeft te zijn, bewezen onlangs moedige

dames. Tijdens het eerste Hengelose kampioenschap

klootschieten waren er moedige dames, welke ook

de kloot met verve hanteerden.

Op de foto werpt Marian Scheffer-Menting onder toe-

ziend oog van de ervaren Kloot-instructeur Arnoldus

Hulsie de kloot meters ver weg vanaf de startstreep

aan de Menkhorstweg. Zo konden andeer deelnemers

zien, hoe het in z'n werk gaat.

De buurtvereniging ,,de Noabers", welke dit eerste

kampioenschap organiseerden, had direct succes.

Liefst 33 ploegen hadden zich ingeschreven voor het

kloten werpen, over een afstand van drie kilometer.

Het is een kunst om de houten bal zover mogelijk

te werpen per beurt, en bijvoorbeeld niet in de mais.

Dit ontlokte een der deelnemers de opmerking: „Loat

ik urn now niet in de mais gooien, want die mo'k

oaver un paar dagen nog meajen".

Aan het einde van de route in de omgeving van „de
Zandheuvel" was het heerlijk vertoeven bij dit buiten-
café, in een feesttent op de terreinen van de GOMA.
Wethouder J. Groot Roessink, zelf ook lid van deze
buurtvereniging, prees de bestuursleden, om deze ak-
tieve vorm van vrijetijdsbesteding ter hand te nemen.
Voorzitter G. Bretveld onderstreepte dit.
Er waren plannen te vernemen, dat men in Hengelo
ook al klootschietverenigingen wil oprichten.

r

en we noemenhem... j
m, Vol trots en blijdschap brengt u dit heuglijke
mL nieuws.

% Een gebeurtenis, zo uniek en bijzonder,
vertaald in een persoonlijke kaart.

> Met zorg gekozen en altijd gevonden
»..» in de nieuwe, unieke en zeer

« uitgebreideKennemerKaarten Kollektie.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 Hengelo Gld Tel. 0375S 1456

OPEN DAG - BD3LJOTHEEK

Zaterdag 5 sept. j.l. hield de Algemene Bibliotheek
open huis in het kader van de Landelijke Biblio-
theekdag. Ondanks het stralende weer wisten toch
nogal wat mensen (waaronder veel jeugd) de weg
naar de bibliotheek te vinden.
De expositie over stamboomonderzoek genoot een
goede belangstelling en de heer Thoben, lid van de
Stichting Genealogie tussen Rijn en IJ ssel en mevr.
Bus van de vereniging Genealogie uit Wehl stonden
klaar om de mensen te informeren. De moeite waard
om dit nog eens te herhalen.
De demonstratie van Japanse papiervouwkunst sloeg
goed aan. Vele kinderen waren aktief bezig om de
eerste beginselen onder de knie te krijgen. Al met
al kan het bestuur en haar medewerksters terug-
zien op een zeer geslaagde dag. Boeken over stam-
boomonderzoek en Japanse papiervouwkunst zijn te
leen in de bibliotheek.

DAMCLUB HENGELO

start deze maand weer met de aspiranten en pupil-

len opleiding op dinsdagavond van 17.30—18.30 uur in

de Ds. J. L. Piersonschool.

Hiervoor kan men zich opgeven bij J. W. Heyink,

Beukenlaan 2.

Tevens spaart de Damclub nog steeds oud papier

voor de opleiding van de damjeugd. Achter de

Spannevogel staat de container, daar mag U het

bijzetten.

Namens de Damclub hartelijk dank.

RONDE VAN HENGELO

Namens de organisatie van de 7e Ronde van Hengelo
de R.T.V. Vierakker-Wichmond, wilde ik eenieder be-
daru,.en die op enige wijze ertoe bij heeft gedragen
dat deze rond weer een groot succes werd.
Hiei uij noem ik vooral de Gemeente Hengelo, Politie
Hengelo, EHBO Hengelo en de HKM, en dan niet te
vergeten de sponsors van deze ronde. Zonder hen is
dit absoluut niet mogelijk. Hopelijk kunnen we voor
volgend jaar weer op hen rekenen.
Vooruitkijkend op de volgende ronde de 8e in juni
1988, hoop ik bij deze ronde ook weer een wedstrijd
te kunnen organiseren voor enkel Hengeloërs; mini-
maal 20 renners aan de start. Voor dit onderdeel zoek
ik nog een contactpersoon.
Opgeven bij Rudi Peters, Wichmond, tel. 05754-678.

UNffi VAN VRIJWILLIGERS

AFD. HENGELO GLD.

De Unie van Vrijwilligers afd. Hengelo Gld. had voor
de Hengelose bejaarden een gezellige middag geor-
ganiseerd; de bejaardendansgroep jubileerde.
Na een openingswoord van de presidente, mevrouw
van Dijke-de Goede, kwamen 2 echtparen in kleder-
dracht op het toneel en zij vertelden aan de hand van
hetgeen zij droegen over de kleding van vroeger.
Hoe meer rokken men droeg - hoe breder men was -
hoe meer rijkdom men vertegenwoordigde.
De heer Keuper met een harmonica groep zorgde
met woord en mziek voor de gezellige noot.
Ook de Klepperklumpkes droegen deze middag hun
steentje bij met ouderwetse dansen.
Het was een vrolijke gezellige middag, die geheel in
het teken stond van vroegere tijden.

Trouwplannen?
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
^m

lü iutcrcanl



De opgave van het taxeren van snij-

mais kan geschieden bij de volgende

personen:

WARNSVELD: H. Pardijs,

Broekweg 7 - tel. 05754 303

YORDEN: A. N orde, Kosstede-

weg 2 - tel. 05752 - 6653

STEEN DEREN: E. J. Vleemingh,

Toldijkseweg 11 - 5755-1451

HENGELO: H. J. Gosselink, De

Heurne 54 - tel. 05753-1928

Opgave voor l oktober 1987 en

gaarne tussen 8 en 9 uur 's morgens.

In Yorden tussen 19.30 en 20.00 uur.

W// men heerlijk dineren

Dan moet U eens de kok uitproberen.

ZATERDAG 75 SEPTEMBER

is ons vernieuwde Restaurant

geopend van 72.00 f of 20.30 uur

en op afspraak.

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5

Tel. 05753-1212

Hengelo (G.)

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

7255 iEA'Hengelo GLD

Tel. 05753-2368

Na 18.00 uur

Dï NCOCRLANDSE VERÏNIG1NO VCOR VOiTVERZOROINO

r*v.houwt haar leden itrjt na t*n lanr* opleiding, inteniievt
nuJie en n* h,«t td'.-Qqc.n van wn oity^brcid axaman onder
niïéndi toe/ichi alt »*lnaar<t>« VOETKUNOIGE • CHIROPODIST

H.H. Landbouwers:
Voor hét spuiten van sleufsilo's of

kuilvoerplaten met SILOLAK op

BITUMENBASIS.

LOONBEDRIJF

Hoogstraat 32, ToldUk - tel. 05755-1527

Binnen enkele weken komt de

nieuwe

Kollektie behang 1988
bij ons binnen.

Daar maken wij nu plaats voor.

Daarom deze week alle in voor-

raad zijnde BEHANG en VINYL 1987

ƒ 5,- • 10,- en 15,- per rol
Tot en met ZATERDAG 19 SEPT.

VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
100 gr. HAM WORST ],20

100 gr. ZEEUWS SPEK f,20

RIB- OF HAASKARBONADE
500 gram 4,75

ARDENNER ROL 100 gr. Q,9Q

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

Voor GESCHENKEN

aan HEIJINK DENKEN !

DE

„SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 Hengelo G.

gegarandeerde DS op
VEMbasis en verder
bij produkten met hoge
voederwaarde en zeer
interessante prezen
zoals

AARDAPPELSNIPPERS
AARDAPPEL VEZELS
PERSPULP
MAISGLUTEN
BIETENPUNTEN

Ook geschikt voor
„mengkuilen".

A. J A N S S E N
TOLDUK
Telefoon 05755-1482
Soepenberg fourages

Te koop prima consump-
tie aardap-pelen bij E.
Menkveld, Banninkstr. 41,
Hengelo Gld., tel. 05753-
1567

Nieuw bij Bakkerij
KREUNEN het
Taarten Informatie
Boek.
Met ideeën, prijzen en

voorbeelden!

Komt vrijblijvend kijken

in het Taarten Informatie

Boek bU

Bakkerij Kreunen

GEDIPLOMEERD

P E D I C U R E
Lid L.O.V.

M A R I A K A A K
Rozenstraat 12
HENGELO GLD.
Telefoon 05753-1431
b.g.g. 08340-24244

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 18. Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan d«

TAPINETTE
dieplereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTEBIJ

LEHSELIHK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06768-1800

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

Wie is jong? (pLm. 17 a 18
jaar); vindt het leuk om
in een gezin met jonge
kinderen te wei ken.
Kookt graag en zoekt een
halve baan in Hengelo G.
Brieven onder no. 14-E
bureau de Reclame.

TE HUUR: Kleine half-
vrijstaande WONING
in buitengebied van de
gemeente Hengelo Gld.
Brieven onder nr. H.K. 38,
bureau De Reclame, Hen-
gelo Gld.

Gazon-bosmaaiers, Tuin-
pompen, Tuingereedschap,
H-D, cleaners, Heesters,
Tuinbouwmachines.
Ook 2de hands.
Jan Vleemingh, Steende-
ren, 05755-2005

TE KOOP: jonge hennen,
legrassen, 4 maand oud.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670,

TE KOOP GEVRAAGD:
Slachtkonijnen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldtfk, tel. 05753-1670

Sla een goed figuur!
Houdt Uw lijn op peil met
Malsovit Haal een folder
bakkerij:
Hekkelman, Raadhuisstr.
35, Hengelo-Gld.

u iocn even vrijblijvend binnen snuffelen, kwaliteit en echt makkelijke prijzen

Allerhande vak- en werkkleding SANFORDOVERALLS, KIEL en WERKBROEKEN,

BAKKERS- en KOKSKLEDING, SLAGERS- en POELIERSKLEDING, SCHILDERS, STUKADOORS

JIMMERMANS en CAEETARIAKLEDING. DAMES- en HEREt^J SCHORTEN en

DAMESJHEREN en KINDERSCHOENEN en LAARZEN
u wij zijn gespecialiseerd in alle SLOWACK en STONEWACHS SPIJKER-

nnk in r i P keus allerhande LEDEREN KLEDING.

Als u nog

QOOil bl| Ons
oeni geweest,

dan echt even

komen kijken WALLY RUURLOSEWEG 43, HENGELO (GLD)
Open: 09.00 tot 12.00/13.30 tot 17.30 zaterdag tot 16.00
Vrijdag: koopavond tot 21.00 uur

U zult zeer
zeker weer
tevreden

Wij hebben
voor wederverkopers

KER zijn

voor groothanaei aan wederverkopers

LU e 9 ZOA

Zondag 27 sept.

GROTE BINGO
bij CAFÉ

D'n OLDE KRIET

Dorpsstraat 25
Wichmond
Tel. 05754-285

TE KOOP: Valkparkieten
(grijs en wit), collie's en
grasparkieten.
Tel. 05753-2941

TE KOOP: 1.60 Mais, ge--
legen aan de Roessinkweg
te Varssel.
Nijenhuis, Broekweg 4,
Tel. 1631

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

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

ROLLUIKEN!
VRAAG PRIJSOPGAAF

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

HARMSEN
ijZBVXAREN
Banninkstraat 4

Hengelo Gld

TeL 05753-1220

WAT LEUK ZEG, ZO'N

GEBOORTETAART
Ja, die hebben ze bij

Bakkerij Kreunen
Voor wat lekkers ...

loop je even naar

BAKKERIJ KREUNEN

TeL 05753-1474

ZIE ONS TAARTEN

INFORMATIE BOEK!

HET ADRES VOOR TAPIJT IS

SPANNEVOGEL"ff'
RUURLOSEWEG 2 HENGELO G.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

infog£
lijnL07O-614614

vnancton van dt harttticMmg

B3B

TUINBEPLANTING
VAN UW GROENSPECIALIST

Wij hebben weer een groot as-
sortiment voor U
coniferen, haag, solitair, dwerg

rhododendronsen azalea's, klimplanten,

heide, vaste planten enz. enz.

Dit alles in veel soorten en
tegen scherpe prijzen.
OOK VOOR:

tuinturf, boomschors, potgrond,

veldkeien, klein tot groot,

graszaad (rol gratis te leen)

gedroogde stalmest, compost enz. enz.

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

Reserveer nu vast de

NAJAARSBEURT van uw tuin
Vrijblijvend prijsopgaaf

Hoveniersbedrijf en Kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. Tel. 05753-2619
Lid: N.H.G. (Hoveniers met erkenning)



DANSEN met

SILVIO
zondag 20 sept

Zondag 27 sept.

Liberty
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTEEL

WANDDECORATD3S - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.

BANDDOEREN, NACHTMODE, ONDERGOED

\

GISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kfeufermode

Ruurloseweg 17 - Honge/o G/d - Te/. 1425

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvrieiers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLKIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANT» OP ONDERDELEN

BESTEL ZE NU BIJ DE

A M A R Y L L I S
BLOEMBOLLEN

5
t*
m

U Deze week worden de bestelformulieren

U» bezorgd in de dorpen

UI HENGELO, KEIJENBORG en buitenwijk

fi£ huis-aan-huis rn

O

VAN DE MUZIEKVERENIGING

O
m

ZONDAG 20 SEPTEMBER A.S.

HERFST ORIENTERINGSRIT

HAMOVE
Start 14.00 uur bU café v A. Weer

Hengelo Gld.

Inschrijving vanaf 1330 uur

EEN KEUR VAN BLOEMEN EN PLANTEN

OP DE PRIJZENTAFEL !

ROMMELMARKT KEIJENBORG

Zondag 27 september a.s.

wordt te Keyenborg weer de jaarlijkse (rommel-

en antiekmarkt gehouden door de muziekver.

St. Jan, in nabijheid van de kerk.

De opbrengst hiervan komt ten goede aan de

aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten

NIEUW IN HENGELO (G.)
Z A A L LANGELER

DANSEN voor 40-PLUS
IEDERE DINSDAGMIDDAG

van 2 uur tot plm. 5 uur.

Vanaf dinsdag 15 september.

LIVE MUZIEK ENTREE ƒ 2,60

SIERHE ESTERS

HED3EPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TU1NTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

De nieuwe kollektie

Herfst- en Winter-
BYOU'S

OORBELLEN
KRALEN
KETTINGEN

komen dagelijks binnen

Kom vrijblijvend een
kijkje nemen

D E M l B Y O U
om de hoek bij

W1LLIE DERKSEN
HENGELO
Spalstr-St. Michielstr.

Dit laat i
niet schieten.

Blanke

Champignons

250 gr.

Kiwrs

2 stuks

159
98

ACHTERHAM

(vacuüm)

100 gr.

Filet American
!
100 gr.

OPEN HUIS!!!
Wf'ft u ook graag weten wat er dit

najaar en winter gedragen wordt?

Komt u dan kijken op:

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

S H O W
's morgens om 10.00 uur

"s middags om 14.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM / .' .'

DE KOFFIE STAAT KLAAR ! !

modehuis

KERKSTRAAT 11 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

K.W.F. - - De opbrengst van de collecte Koningin
Wilhelmina Fonds te Hengelo Gld. heeft het mooie
bedrag van ƒ 14.623,95 opgebracht.
Alle gevers en geefsters en collectanten hartelijk

dank. Het bestuur.

AGENDA:

Sept. 20: Heifstrit Hamové;

Okt. 20-22: HBC scholentoumooi;
24: jubileumconcert Looft Den Heer.

Nov. 10-14: uitv. Soli Deo Gloria;
15: wildrit Hamové;
15: concert Concordia.

Aktiviteiten worden eens per maand geplaatst, op-
gave tel. 1541.

OUD PAPIER

In verband met de geplande nieuwbouw van Druk-
kerij Wolters willen wij aan degenen die altijd oud
papier heben gebracht voor de Chr. Zangver. „Looft
den Heer", mededelen dat dit vanaf heden niet meer
mogeUJk is.

Namens Looft den Heer willen wij iedereen bedan-
ken voor de bijdrage die men leverde om de kas van
de zangvereniging te spekken.

169
159

kg. 598

A.H.

BLANKE VLA

liter

AH PIZZA

Quatro Stagioni

450 gr.

169

345
ZATERDAGVOORDEEL:

MALSE

BIEFLAPPEN

500 gr.

Ma. - Di. 21 en 22 sept.

Verse

Braadworst fijn

kg.

645

598

Van de Eelaart

Driesterren

Jonge Jenever

Bessenjenever

Florijn liter

1785

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Politieinformatie van de Rijkspolitie Hengelo (G.),

Ie jaargang, nr. 23.

Periode van dinsdag l sept. t.m. maandag 7 sept. '87.

Dinsdag 1-9-87: aangifte opgenomen van vernieling

rechterbuitenspiegel personenauto van bewoner in
de Prunusstraat; dader (s) (nog) onbekend; mogelijk
heeft iemand wat gezien in het weekeinde daaraan
voorafgaand ?;

— aan de hand van postcode kon een fiets, die hier
te Hengelo (G.) was aangetroffen weer worden terug-
gegeven aan de rechtmatige eigenaar uit Rheden.

Woensdag 2-9-87: enkele honden hebben bij een in-
woner van Hengelo (G.) een konijn en een paar kip-
pen te grazen genomen; eigenaar van honden is ach-
terhaald, die de schade zou vergoeden; hondenbe-
zitters houd uw hond onder toezicht!!;

— er is oontrole gehoudenc bij diverse middenstanders
ter bestiijding van de 'heling; hierbij is een midden-
stander bekeurd terzake het niet bijhouden van het
opkopersregister;

- in de Zonnestraal heeft men een 2-tal ruiten-
wissers van een peis.auto vernield; mogelijk kun-
nen eventuele getuigen ztch melden??; moet ge-
beurd zijn tussen zat. 29-8-87 plm. 22.00 uur en zon.
öü-8-87 plm. 06.30;

Donderaag 3-9-87: geen bijzonderheden;
Vrrjuag 4-9-87: op de Zelnemseweg raakte een auto-
mobilist van de weg en belandde in de berm, daar de
bestuurster een hond moest ontwijken, die midden op
de rijbaan stond; auto was rondom beschadigd; eige-
naar van de hond is bekend geworden;

- een vrachtwagenbestuurder werd- bekeurd terzake
overtredingen van de rrjtrjdenwet en wegens het niet
gekeurd hebben van zijn voertuig;

- aangifte opgenomen van diefstal van een 3-tal
biljaitJkeus in de cafetaria te Veldhoek; onderzoek
naar de mogelijke daders wordt ingesteld; heeft ie-
mana bruikbare informatie??; moet gebeurd zijn
weekeinde voorafgaande aan aangifte;

- een bewoner uit Vorden had 's avonds zijn voer-
tuig in de Prunusstraat geparkeerd, zijnde 3-9-87,
tussen 20.00 en 23.30 uur; bij terugkomst brjn zijn
auto bleek de sleepkabel uit de auto te zijn ont-
vreemd; iemand iets gezien??; aangifte opgenomen;

Zaterdag 5-9-87: — cafébedrijf in Hengelo (G.) werd
in de nacnt van vrijdag 4-9 op zaterdag 5-9-87 om l
uur gesloten i.v.m. het te lang open hebben van dit
bedrijf;

- in de Raadhuisstraat kregen 2 pers. auto's een
kop-staart-aanrijding met elkaar; slechts materiële
scnade;

— aangifte opgenomen van opnieuw een vernielde bui-
tenspiegel van een per. auto in de Prunusstraat;
moet gebeurd zijn tussen 1-9-87, omstreeks 19.00 uur
en 2-9-87, omstreeks 8.30 uur.

- aangifte opgenomen van een vernielde, koplamp
van een pers. auto in de Pastoriestraat te Keyenborg;
ook hier liggen de daders op het kerkhof; mogelijk
dat ze zich nog melden;

Zondag 6-9-87: -— aangiite opgenomen van een ver-
nielde sigarettenautomaat in de Spalstraat; feit moet
gebeurd zijn tussen 01.00 uur en 10.30 uur op 6-9-87;

— aan De Heurne heeft een hond kans gezien om over
1.20 meter hoog gaas te springen en vervolgens 3
kippen voor zijn «rekening te nemen; benadeelde
heeft hond vastgezet on afwachting van de tot op
heden nog onbekende eigenaar; hond wordt naar
asiel gebracht;

- bestuurder van bromfiets is bekeurd terzake het
rijden onder invloed;
Maandag 7-9-87: — aangiite opgenomen van een dief-
stal van een Oma-fiets; ontvreemd nabij café „de
Zwaan" te Hengelo ( G . ) tussen 5-9-87 en 6-9-87;

- aan de hand van postcode kon opnieuw een eige-
naar blij gemaakt worden met zijn aangetroffen he-
renf iets;

- aangifte opgenomen van de gemeente i.v.m. ver-
nieling van een zwembadstofzuiger op het zwembad
Het Eldernink; de stofzuiger is in het water gegooid;
feit moet gebeurd zijn tussen zaterdag 5-9-87 en
zondag 6-9-87 tussen 19.00 en 10.00 uur; schader
ƒ 10.000,—!!!; men wordt namens de gemeenschap
weer hartelijk bedankt!!; onderzoek naar de daders
wordt ingesteld; misschien heeft iemand bruikbare
informatie??

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 20 SEPTEMBER

Verzorgingscentrum „de BleUke"

9.00 uur: ds. Verhaere;

Hervormde Kerk (Renügiuskerk)

10.00 uur: ds. de Jong;

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. Hendriks, jeugddienst.

Vryz. Herv. Kerk

9.00 uur: ds. Hendriks - doopdienst.

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 14 t-e.ni. 20 sept,:

Th. J. Hanrath, tel. 1277.

Anonieme AloohoiiMten

ProHemea? Bel dmn 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2022.

NIEUW Aüurmno. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld,

Tel 05753-1230. Maandag Le.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05792-1230

Hengelo Uld: Kartanjelaan 2e, tel. 05753-1397
EUijenborg: P**t Thuisstraat 18 tel. 05753-1548
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Waakend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat *an uw wijkgebouw geelt u ten alle UJde
•t nodige Informatie.

«t j«ugdtelefoon Achterhoek

Tel. 09346-99000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 19 sept.: 19.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 20 sept, 10.00 uur Eucharistieviering.

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

Hengelo (G. ) , 8 september 1987 B. Koers

Kerk KeUenborg

H.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. 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.
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.


