
Dinsdag 22 sept. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7265 ZG Hengelo Gld

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

VerscUnt dinsdags In:

Hengelo, Ketfenborg,

Velswtfk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

FoldUk, Wiehmond 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. 05753-1260

(Uv.v. ƒ 4.—)

Bij ƒ 10.— besteding krijgt u
GRATIS een rookworststicker-
tje. Voor 12 van deze stickertjes,
opgeplakt op een spaarkaart,
krijgt u een ECHTE GELDERSE
ROOKWORST GEHEEL GRA-
TIS. U hoeft maar 10 stickertjes
te sparen, want 2 stuks zijn al
afgedrukt!

De gehele week:
150 gram

Gelderse gekookte
worst

l kg

verse kippenpoten

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
ftfn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

dikke rib

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROODVOOR WAT

LEKKERS?.

DEZE WEEK:

ROOMBROODJES
MET VEEEEEL ROOM nu

1.00

PETIT PAINS
nu 6 halen 5 betalen

WAT EEN SMAAK! MMMM FORMIDABLE!

DUS VOOR WAT LEKKERS

. LOOP JE EVEN NAAR:

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

BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING

START HET INSTITUUT

B R I T T A N I A
binnenkort in ZELHEM cursussen

E N G E L S
voor BEGINNERS, GEVORDERDEN

en COMPENSATIE

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Telefonische inlichtingen/aanmeldingen

08342-3754

WASAUTOMAAT?

installateurs=gas, i-vateî elektrcxcv.

^^ / Ordelman & Dijkman
gff B^̂ L »r-\r-4-/—•!!^-^4-x-^t i»*» s~***^s+ i A *^m±*-*jr s**\ ,^.1 si*'*-* ,̂ .

05753-
Q/d.

£85

Wegens VAKANTIE GESLOTEN
van maandag 28 sept.

t.m. zaterdag 3 oktober

HARMSEN
ijZKWAREN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

TeL 05753-1220

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

WUNBERGEN
biedt u deze week:

HOLLANDSE APPELEN
2 kg 1.95
ook kisten appels

1.50

KOOLRAAP
500 gram 1.00
Verder volop

ANDIJVIE - SPINAZIE - BLOEMKOOL

PREI - SLA - KOMKOMMER - enz.

Ook hebben wy weer

HUTSPOT

IN ONZE VERKOOP BLOEMENKAST

3 GROENE PLANTJES 3.95

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05753-1471

ONTBIJTSPEK

100 gram

SPEKLAPPEN

500 gram

HALF-OM-HALF GEHAKT

500 gram

HAMWORST

100 gram

1.28

3.78

4.48

1.23

Voor de meesf fcomp/ete

ko//ekt/e

G E M A K S C H O E N E N
natuurlijk

W U L L I N K - V O R D E N
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

HliKKI .MAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/tlOLE^B/lkKERS

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

ONTBIJTKOEK
voor

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

Voor al uw

G E R E E D S C H A P
FIRMA J A N S E N
Z.E-WEG 71 - TOLDIJK

Ook voor

radio's en speelgoed
AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN l

Telefoon 05754-923

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

KABELJAUW FILET

l kg mi 13.50

6 HOLLANDSE NIEUWE JQ.QQ

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

ROMMELMARKT KEIJENBORG

Zondag 27 september a.s.

wordt te KeUenborg weer de jaarlijkse rommel-

en antiekmarkt gehoudlen door de muziekver.

St. Jan, in nabijheid van de kerk.

De opbrengst hiervan komt ten goede aan de

aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten

SCHRÖDERSTOFEEN

M O D E S T O F F E N
in alle modekleuren

15.00
per meter

SCHRöDER TEXTIEL
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1 232

KIERHEESTERS

HEDDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURP

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Tel. 05758-1424

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

WILLD3 DERKSEN

HENGELO
Spalstr-St. Mlchielstr.

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

Bij een FEESTELIJKE DAG hoort zeker een

BLOEMRIJKE AANKLEDING
Gaarne vervullen wy opdrachten voor

B R U I D S W E R K
Informeer naar prijs en mogelijkheden

J. K U I P E R S
BLOEMEN - GROENTE - FRUIT

Raadhuisstraat 2 - HENGELO Gld.

Telefoon 1227

geldig van 23 sept. te.m. 6 oktober

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461



POLITIE INFORMATIE

Rijkspolitie Hengelo (G.), Ie jaargang nT. 24

Dinsdag 8-9-'87: Tijdens verkeerskontrole is l auto-
mobilist bekeurd terzake een gladde band op de aan-
hangwagen. Tevens bleek dat verschillende automo-
bilisten hun kapie deel III bij hun autopapieren be-
waren. Laat dit gewoon thuis, het is alleen nodig bij
verkoop van de auto; dit is namelijk het eigendoms-
bewijs van uw auto.

Woensdag 9-9-'87: Een loslopende hond op de Kruis-
bergseweg/Remmelinkdijk heeft een geringe schade
aan een auto toegebracht, door zonder goed te kijken
de weg over te steken. Het betreft een geel-bruine
hond, vuilnisbakkenras. Is het uw hond meldt dit dan
even.
Wie mist er zijn herenfiets, merk Fongers ,type Inter-
cicle; deze is in Keijenborg aangetroffen.
Toezicht markt: hierbij is gebleken dat men mas-
saal het verbod in te rijden aan zijn laars lapt. Vele
waarschuwingen en enkele bekeuringen zijn uitge-
deeld.

Jüoiiueruag 10-9-'87: Afgelopen nacht is ingebroken
bij een beuiyi aan üe MoieiienK, waarbij enKeie mo-
toren ontvreemd zijn. Van üe daden s) ontbreekt eik
spoor.
uit een geparkeerd staande auto in de Raadhuis-
straat is een autoradio ontvreemd.
L>e onoeKenue lotograai van net Siepesezandgat is
oeKenu. u noort naaer.

li-y-87: Een bromlietsbestuurder is bekeura
net met bevestigd neooen van zijn verzeKe-

rmgspiaatje.

Zaveruug i2-9-'»7: Een inwoner uit Warnsveld is in
neageio «.uj aangenuuuen lerzaKe net iijuen onder
invioed. uien bioeuproei is aigeriomeri.
uien personenauto welke gepaiKeerd stond op het

is bekrast.

Zonuag ia-y'87: Vanaf de par keex plaats bij „Concor-
cua is een nets ontvreemd weiKe later totaal ver-
meid is teruggevonden in de Kaadiiuissiraat. bcnade
j ^uu. — . Daders onbekend.
Er ontstond een aanrijding op de kruising Kruisberg-
seweg/uide Kaste omdat er geen voorrang werd ver-
leent. ü*n bestuurder en passagiers liepen lichte
verwondingen op.

Maandag 14-9-'87: Op de Rijnweg veroorzaakte een
bestuurder van een personenauto schade aan een an-
deie personenauto en reed vervolgens door. Dankzij
een oplettende getuige, welke het kenteken noteerde
is üe dader acnterhaald.
Op het .tiertenkampje alhier is voor ƒ 1000.— ver-
nield (banken en brugleuning)!!! WAAROM???

H. de Voer

GEMEENTE HENGELO (Provicie Gelderland)

Besluitenlijst raadsvergadering l september 1987:

De gemeenteraad van Hengelo heeft in zijn vergade-
ring van l september 1987:
1. Een raadsbesluit genomen m.b.t. de „Regeling gel-

delijke steun voorzieningen aan huurwonigen".
2. het nuisvestingsoverzicht vastgesteld voor de jaren

litèy t.m. ll^yl voor het basisonderwijs.
3. medewerking verleend voor de vervanging van de

c.v.-installatie van de r.k. basisschool „De Leer".
4. besloten diverse rechtspositieregelingen te wijzigen
ó. gegarandeerd de door de Landelijke Hervormde

Bouwsticnting voor Bejaarden te Utrecht aan te
gane geldleningen i.v.m. vervroegde aflossing van
een aantal njksieningen.

6. een voorstel aangenomen betreffende de finan-
ciering van het flankerend ouderenbeleid.

7. de woning Ruurloseweg 54 verkocht aan de heer
H. J. van der Mond alhier.

C.P.B. AFDELING HENGELO (G.)

Op 27 augustus zijn de dames van de C.P.B, op reis
geweest naar paleis ,,Het Loo". Ook werd een rit
onder leiüing van een gids door de houtvesterijen
gemaakt.
Op 3 september was de eerste vergadering waar de
heer Mateman van het CJD.A. een lezing hield wat
zeer duidelijk was. Veel vragen weiden beantwoord.
De heer Mateman werd een boekenbon aangeboden.

SLAGZINNEN MAKEN EEN

„AANTREKKELIJKE"' HOBBY

Het was voor Annie Goossens, verkoopster van Ato-
mica tuinmeubelen aan de bteendei enseweg 11 Ie
Hengelo Gld., een plezierige aangelegenheid om één
van naar vele klanten met een prijs te mogen belo-
nen. De neer A. L,. Keijers, Lanürelaan uit Doetin-
chem, mocht van haar een prijs van ruim ƒ 500.—
ontvangen. Hij was met 9y anüere .Nederlanders ge-
kozen tot prijswinnaar in de slagzinnenwedstrijd van
Hartman tuinmeubelen uit Enschede.
Voor deze regio was dhr. Reijers de gelukkige. Zijn
slagzin luidde geheel in stijl: „Koop een tuinset van
Hartman, is een pak van je hart, man".
Bij aankoop van een komplete tuinset kon men me-
dedingen in deze slagzinnenwedstrijd. Al ruim 10
jaar is de familie Reijers klant bij Annie Goossens
en zegt het nodige vertrouwen te hebben genoten.
De beoordeling van de slagzinnen lag in handen van
radio- en T.V. presentator Kees Brusse.

WEGBACE-NIEUWS

De wedstrijden in Almere op 13 september hebben
voor Gerard Slotboom en Marcel Menting een respec-
tievelijk derde en vijfde plaats opgeleverd. Hierdoor
eindigden deze Hengelose coureurs op een tweede en
zesde plaats in de eindstand.
Stephan Jongetjes uit Twello en Gerard Slotboom
zullen ons land vertegenwoordigen tijdens de wereld-
finale voor Yamaha TZR 250 machines. Deze wordt
gehouden op het nabij Rome gelegen circuit van
Vallelunga. Hieraan wordt deeelgenomen door 40
coureurs uit 16 landen.
Bij voldoende deelname wordt er een busreis georga-
niseerd, datum 17 en 18 oktober. Voor informatie
telefoon 05753-7285.

SUPERCROSS VOLKEL '87, zondag 27 september.

Wie is de beste All-round crosser van Nederland?

,875" zijn er tegenwoordig zulke zware motorfietsen
waarmee gecrosst wordt? Dat zou een buitenstaan-
der zich af kunnen vragen bij het lezen van ,,875 cc
supercross". Zo is het echter niet. „875" vormt de
som van de inhoudsklasse 125 cc, 250 cc en 500 cc.
Nederlands beste motorcrossers zoals wereldkam-
pioen John v.d. Berk, Kees van der Ven, Gert Jan
van Doorn en Leo Combee binden met elkaar de strijd
aan in drie verschillende klassen. Zo kan na afloop
de vraag beantwoord worden: „ wie is de beste all-
round mot orcrosser van Nederland".
Het idee voor deze ,,875 supercross" ontstond in 1985.
Het eerste jaar werd meteen een onverdeeld sukses.
Winnaar werd toen Dave Strijbos voor Kees v.d. Ven
en Gert Jan van Doorn. Vorig jaar waren Strijbos en
van Doorn door blessures afwezig en ging de strijd
tussen Kees van der Ven en Leo Combee. John v.d.
Berk verloor zijn kansen door een spektakulaire val
in de 500 cc wedstrijd. Combee versloeg met een mi-
nimum verschil van der Ven.

Favorieten.

Wie zijn de favorieten voor dit jaar. Allereerst de
kersverse 125 cc wereldkampioen John v.d. Berk uit
Oss. Hoe snel hij is op een 125 cc en 250 cc weten we.
In de zwaarste klasse komt hij ook niet onbeslagen
ten ijs. John rijdt n.l. op een van de vier speciale
watergekoelde 500 cc Yamaha fabrieksmotoren. Dat
maakt het er voor de konkurrentie allemaal niet ge-
makkelijker op. Kees van der Ven, die na twee keer
tweede nu wel eens eerste wil worden, weet dat. Het
zint hem al helemaal niet als die „snotapen" hem
voorbij rijden. Probleem voor de KTM fabrieksrijden
is dat hij in de 125 cc en 250 cc niet over zulk snel
materiaal kan beschikken als zijn voornaamste tegen-
standers. Het gemis aan vermogen moet de Bakel-
naar goed zien te maken met een brok ervaring, in-
zet en behendigheid. In de 500 cc is hij afgetekend
favoriet.
Leo Combee uit Woudrichem, de verrassende win-
naar van vorig jaar, moeten we dit jaar weer goed
in de gaten houden. Vorig jaar reed hij op Honda,
nu is het Kawasaki. 1987 betekende voor Combee de
echte doorbraak op internationaal niveau. Als het
effe kan wil de bescheiden Combee nogmaals laten
zien dat de „875 cc trofee" ook gewonnen kan worden
door een niet-fabrieksrijder.
Iemand van wie de nodige inzet verwacht mag wor-
den is Gert Jan van Doorn uit Boekei. De Cagiva-
fabrieksrijder is er alles aan gelegen om een verlo-
ren GP-seizoen nog goed te maken door nog te win-
nen wat er te winnen valt. Probleem voor hem in Vol-
kel is echter dat Cagiva niet over een 500 cc machine
beschikt. Vandaar dat van Doorn op een 500 cc Husq-
varna start. Husqva'rna is n.l. enige tijd geleden over
genomen door Cagiva, vandaar die mogelijkheid.

Buiten deze toppers zijn er nog een handvol rijders
die in aanmerking komen voor een of meerdere goe-
de uitslagen. Allereerst Gerad Rond die niet bepaald
zijn postuu mee heeft voor een 125 cc maar nog altijd
loeihard op zo'n „brommer" kan rijden. Of de revela-
tie van dit seizoen Mark Smits uit Lierop. Vorig jaar
werd met moeite een H-nummer gehaald en nu hoort
hij plotseling bij de Nederlandse top en werd zowaar
Nederlands kampioen 250 cc. Mark heeft 125 cc en
250 cc ervaring, wat hij op een zware machine kan
zullen we zondag 27 september pas weten. Iemand
die we ook drommels goed in de gaten moeten hou-
den is Pedro Tragter uit Epse. Deze teamgenoot van
Smits heeft dit jaar enorm veel bijgeleerd zowel op
een 125 cc als 250 cc en met de halve litet weet het
kleine kereltje ook aardig raad al zou je dat vanwege
zijn tengere postuur niet direkt verwachten. Carlo
Hulsen uit Son kan in Volkel laten zien dat hij toch
iets meer is als een „toevallige" Nederlandse kam-
pioen 500 cc.

TRAINING- EN WEDSTRIJDSCHEMA 875 cc

Training: 10.00-10.15 uur 875 cc klasse met 500 cc
machines.

Wedstryden: 13.00-13.30 uur: Ie manche 875 cc klasse
500 cc, 25 min. + l ronde; 14.35-15.05 uur: 2e man-
che 875 «c klasse: 125 cc, 25 min. + l ronde; 16.30
-17.00 uur: 3e manche 875 cc klasse: 250 cc, 25 min.
+ l ronde.

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

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
verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan de bouwplan-
nen van:
1. G. R. M. Seesing, Plataanweg l te Hengelo

voor het plaatsen van een carpoort op het
de woning behorende erf;

2. B. J. ten Dam, De Heurne 56 te Hengelo,
voor het plaatsen van een corpoort op het
bij de woning behorende erf.

De aanvragen om vergunning liggen met in-
gang van 30 september 1987 gedurende 14 da-
gen ter gemeente-sekretarie (sectie bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.
Hengelo, 29 september 1987

E>e burgemeester voornoemd,
Mr A. W. J. van Beeck-Calkoen

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

hartsbcMing
\/vrienden «n

PAROCHIEHERDER GEERDINCK UIT BAAK

„UITGELUID"

Geboren en getogen in de Achterhoek (Groenlo) is
Pastoor Herman Geerdinck uit Baak een ruim gedeel-
te van zijn 40-jarige priesterloopbaan de geboorte-
streek trouw gebleven. Ruim 21 jaar mocht hij de
parochie Sint Martinus te Baak leiden, als opvolger
van de toenmalige pastoor Bouwhuis.
Nauwgezet heeft hij zijn pastorale taken uitgevoerd,
volgens de regels der Kerk. Met talloze vernieuwin-
gen in de Kerk, na het Vaticaans Concilie, had hij
soms moeite. In eerlijke overtuiging heeft hij steeds
trachten te handelen, naar hetgeen hem door de
Kerk was geleerd en waarvoor hij zich verantwoor-
delijk voelde. Dus voor de buitenwacht wat behou-
dend, komt hij in de omgang toch over als een bemin-
nelijk mens, waarbij hij humor hoog in het vaandel
heeft staan.

Eenmaal op de „praatstoel" gezeten, vertelt hij met
smaak over allerlei grappige voorvallen in zijn leven
en priesterlijke loopbaan.
De revue welke hem werd aangeboden door de paro-
chianen was doorspekt met tal van grappige voorval-
len, welke pastoor Geerdinck in schaterlach deden
uit barsten. Op waardige wijze nam Baak afscheid
van haar parochieherder. Na een sobere doch stijl-
volle dienst, werd hem door schutterij Baak een vaan-
delgoet gebracht en daarna per koets vervoerd naar
zaal Herfkens, waarbij hem een ruime muzikale
groet werd gepresenteerd door de muziekvereniging
„Nieuw Leven".
In de zaal van Hotel Herfkens waren diverse spre-
kers, die de scheidende pastoor en zijn huishoudster
Annie lof toezwaaiden.
Op de foto is de jubilaris pastoor Geerdinck in vrolijk
gesprek met burgemeester Buddinck van Steenderen,
terwijl deken Ulst uit Zutphen meeluistert.

SEEZO UNIFORMEN HULDIGT EN

NEEMT AFSCHEID

De ontwikkeling en groei van Uniformenfabriek Th.
F. Seesing en Zonen te Keijenborg naar Seezo Uni-
formen maatwerk, hebben een aantal medewerkers
nauwgezet kunnen volgen.
Marie Overmaat-Teunissen heeft 40 jaar haar beste
krachten aan het bedrijf gegeven. Zij ontwikkelde
zich tot een allj:ound vakvrouw welke geen enkel
onderdeel van de uniformproduktie vreemd is. Op
ieder gewenst moment, ook vaak buiten de gewone
tijden stond zij klaar met raad, maar ook bovenal
daad.
Zij geldt eigenlijk als een soort „moederkloek" ver-
meldde direkteur Jan van der Meer op de bijeen-
komst in de bedrijfskantine. Voor de talrijke jongere
werknemers is zij een onmisbare en onuitputtelijke
vraagbaak.
Vlot met de mond, weet zij ook steeds de nieuwste
lokale nieuwtjes te brengen.
Een andere werknemer, in de persoon van Theet
Hendriks, werd ook in het zonnetje gezet.

Na zijn vak te hebben geleerd op de Amsterdamse
Coupureschool, kwam hij terecht voor zijn vak bij
kledingatelier Winkelman. Talloze klanten daarvan
heeft hij gelukkig kunnen maken met een precies
stukje maatwerk. Hij kende het kleermakersvak nog
goed van vroeger, waarbij de kleermakerszit boven
op de tafel hem leek aangeboren.
In tempo en precies werken waren goede eigenschap-
pen van deze jubilaris. Ruim 33 jaar was hij in dienst
bij de Keijenborgse kleding^abrifek. „S^fzo. jQntwik-
keld tot een allround vakm^uv weed, hij een .gbuden
kracht, gelijk als Marie Teimissen.
Voor hem was echter het ajtacheidnfcnaen aaifijebro-
ken. In een geestige toespFafSc Venvoordd^direk-
teur Jan van der Meer in bijzijn van het voltallige
personeel, de kwaliteiten van beide* jubilarissen en
wees duidelijk op het de niet te geringschatten in-
breng van hen in de groei en kwalieit van Seezo.
Het afscheid werd ruim gevierd. Uit handen van de
direktie mochten beiden een gouden horloge met
inscriptie onvangen en cadeaux namens de Perso-
neelskommissie.



ALGEMENE UITNODIGING

Op zaterdag 26 september a.s. hopen wij met
onze kinderen en oma ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid om ons te feliciteren is er van
15.00 tot 18.00 uur en 's avonds na 19.00 uur bij
Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

JAN WANSINK

GERDA WANSINK WALGEMOED

Hans en Heidi

Riek

Heico

7255 BM Hengelo Gld., september 1987

Raadhuisstraat 4

Op 25 september 1987 D.V. zijn onze ouders en

grootouders

GERRIT JAN ESKES
en

JOHANNA ESKES-JANSEN

40 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 3
oktober van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Den
Bremer" te Toldijk.

MARTIN
JAN EN JOKE
NICOLE

7227 DA Toldijk, september 1987

Kruisbrinkseweg 4

Zaterdag 26 september a.s. hoop Ik 104 jaar te

worden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00

uur in het bejaardencentrum ,,De Bleijke" in

Hengelo (Gld.).

E. J. BBLDERBEEK-SCHOLTEN

Hengelo (Gld.), september 1987

HET IS WEER ECHT

APPELTIJD!!!
Nu JAMES GRIEVES en ALKMENE

heeriyke handappels
Voor APPELMOES James Grieve»
ƒ 10.— per kist

STOOFPEREN en PRIMA AARD-
APPELEN zijn volop in voorraad!

Nu genieten van VERS en GEZOND
FRUIT, zo uit de boomgaard.

ledere dag open van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 18.00 uur.

Fruitbedrijf HO R STINK
Prinsenmaatweg l STEENDEREN

Telefoon 05755-1243

H O T E L L A N G E L E R
In ons verm'euwe restaurant

kunt U nu

HEERLIJK DINEREN
Wisselende dagschote/s / f

Keuken open van 12.00 tot 20.30 uur.

's Woensdag^ GESLOTEN.

En verder op afspraak.

WARME BABY J AS J ES

39.95

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/. 1425

CAFÉ M E E Z E N
Marktplein 5 - STEENBEKEN

Telefoon 05755-1204

Zaterdag 26 september

Charley's Bleus Breakers

DISKOTHEEK „DE ZWAAN"
presenteert op zondagavond
27 september

NANCY BOYD
bekend van radio en T.V. !

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *w^̂ v̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂w

UIT GOED VOOR Uu!

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l • HENGELO G.

Geldig t.e.m. 28 september 1987

18.45

11.95
18.45

15.75
18.75
18.95
21.95
24.75

18.95
3.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

l Itr 3-STERREN JENEVER
l Itr GORTER

CITROENBRANDEWIJN
l Itr DUJARDIN VIEUX
l Itr BOOMSMA

BRAMENJENEVER

l fles JaGERMEISTER

l Itr FLORIJN BRANDEWIJN

l flesDUCHANEL COGNAC

l Itr CAMPARI

l fles SMIRNOFF VODKA

l Itr PIKEURTJE

ONZE THEE- EN KEUKENDOEKEN-SPAARAKTIE

START DEZE WEEK / ƒ .'

Begin het najaar opgeruimd. Spaar voor han-

dige keukenhulpjes !! i

HOE WERKT DEZE SPAARAKTIE ?

BU iedere ƒ 5.— aan boodschappen ontvangt u een GRATIS

SPAARZEGEL + EXTRA ZEGELS bij aankoop van bepaalde

produkten.

Vraag in de winkel om een spaarkaart! ! !

BUURTSUPER VAN DER M O N D T

i >
\ ;

j :

< ;
< :

< ;
< ;
I;

Voor AANLEG en ONDERHOUD
van uw tuin

BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!!

Vraagt U eens vrijblijvend informatie

Hoveniersbedrijf en kwekerij

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

LID: N.H.C i. (Hoveniers met erkenning)

dancing ..,
discotheek IWJ^Vr

viert 25 september haar 20 jarig jubileum

en de heropening, een grandioze happening

waarin:

GOUD VAN OUD
met Corrie ten Barge enWim Tesselaar

SOUNDMIX
met Charlene en David Ray

voor elke bezoeker een surprise aanvang 21.00 uur

Zo'nzaak

... waar
gezelligheid

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

Te koop consumptie-aard-

a.n., bouwjaar 1986. Tel.

05755- 1247

Te koop consumpeie-aard-

appelen, Surprise , voor

winteropslag en tevens te

koop een veldspult, merk

Dubex, 700 Itr tank, 15 m

sproeibreedte. Heuskes,

Wuusweg 2, Toldijk

Is Debbie al weer 5 jaar?

Wat een feestelijke cijfer-

taart zeg! Ja en je kunt

hem zo makkelijk verde-

len. Voor wat lekkers . . .

. . . loop je even naar bak-

kerij Kreunen, tel. 05753-

1474. Kijk eens in ons taar

ten-informatieboek.

Te koop dames bromfiets,

Sparta-buddy, tel. 05755-

1863, na 18.00 uur

Te koop 2 ha. bietenblad.

B. Gosselink, Reigersvoort

seweg 24, Toldijk, telefoon

05753-1557

Afslanken zonder honger?

Gezond en voordelig met

Malsovit van bakkerij:

Hekkelman, Raadhuisstr.]

35, Hengelo Gld.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

info VB
lijn 070-614614

AX^d^nd^h^
\J/vnenden van de ha

OcMlng
de hartstichting

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
500 gr VERSE WORST

500 gr FRIKANDEAU

500 gr ARDENNERROL

100 gr ACHTERHAM

BOTERHAMWORST

150 gr J.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS

4.25
6.95
4.50
1.

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

ALS U TOCH TOE BENT AAN EEN NIEUWE
FIETS DAN

NU OF N O O I T ! ! ! !
Op l oktober gaan de prijzen van fiet-
sen flink omhoog. Wtf geven tot l okt.

l O p C t K O R T I N G
op alle in voorraad zijnde fietsen (zon-
der in'ruil).
Keuze uit zo'n 125 stuks.

Een SOLEX waar u mee mag rijden
zonder helm ƒ 999.—

FIETS- EN BROMFIETS-SPECIALIST

lekink 8 - Telefoon 05753-2888

HENGELO (Gld.)

KEURSLAGERS OPENEN ROOKWORST-
SEIZOEN MET GRATIS WORSTEN

Wat de start van het haringseizoen betekent voor de
vishandelaar, betekent de start van het nieuwe rook-
worstseizoen voor de Keurslager, namelijk feest.
Wie iets te vieren heeft trakteert en daarom houden
alle Nederlandse Keurslagers een 5-weekse aktie. In-
zet is een groot aantal rookworsten die de konsu-
ment in korte tijd bij elkaar kunnen sparen. Voor-
zichtige berekeningen tonen aan, dat de Keurslagers
samen gedurende de 5 weken van die aktie rond de
l miljoen rookworsten gaan uitdelen. Het is een ma-
nier van feest vieren die uniek is in ons land.

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
P]EJ_E_R_B U_R_E_N

|~BON ~]
l Jaikredeenzeehondeleven! |

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro i
' ter waarde van f '
l Naam:
| Adres: |

Kode:.
Plaats.

• Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 y
9950 WL Pieterburen (PosötgJnWnodig)̂

DRUKKERIJ WOLTERS



E NIEUWE
RIEN POORJVLIET

LANGS HET

TUINPAD

VAN MIJN

VADEREN

lOP TV/

HENGELO (GLD.)

Wist U dat er in Hengelo Gld. al bijna 25 jaar

een N.M.S.-agentschap gevestigd is ?

De N.M.S.-SPAABBANK (een volledige dochter van de N.M.B.-

Bank) kan U met raad en daad terzijde staan

VOOR AL UW BANKZAKEN !

Met een N.M.S.-PRIVéBEKENING voor uw salaris, pensioen of
andere regelmatige inkomsten kunt U al uw rekeningen betalen
d.m.v. gireren, betalen met acceptgiro's of automatisch betalen.
Op aanvraag kunt U bij deze rekening ook Euro- of Betaalcheques
verkrijgen.

Vooral op het gebied van SPAREN kunnen wij u, in uw situatie
de beste en aan trekkelijkste spaarvorm bieden tegen zeer gun-
stige voorwaarden.
Zoals b.v. het Extra Plus boekje: een hoge rente en toch de vrij-
heid om per jaar ƒ 25.000,— zonder retourrente op te nemen.

Er zijn spaarvormen voor mensen van alle leeftijden, voor kin-

deren maar ook voor mensen die de 65 zijn gepasseerd en aan

een „nieuw leven" beginnen.

Kenmerken van de N.M.S.-iSpaarbank zijn:

SERVICE - PERSOONLIJK KONTAKT - GOEDE ADVIEZEN

U kunt dagelijks van 9.00-17.00 uur en op vrijdagavond tot 20.00

uur terecht bij

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrlts-f lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvrieiers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Zondag 27 sept.

GROTE BINGO
bij CAFÉ

D'n OLDE KRIET

Dorpsstraat 25

Wichmond
Tel. 06754 • 285

Dit laatje
niet schieten.

Zoete witte

druiven

ibakje kg

'Pers-

sinaasappelen

|2J/2 kg

175
398

Stegeman

champignon

pastei 100 gr

Geroosterde

achterham

100 gram

149
189

WAARDEBON

schouderfilet-rollade

l kg 798

Maitre Paul

slagroom-

schnitt 370 gr

A.H. vanille-

aardbeienvla

liter

495
175

Zaterdagvoordeel: op onze feestdag

Fijne

biefstuk

100 gr

Ma. - Di. 28 en 29 sept.

Mager

hachévlees

kg

139

598

Delflander

jonge jenever

liter

Florijn kersen

brandewijn

liter

1395
1395

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Haar slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat L Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

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

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

Voor~GESCHENKEN ~

aan HEIJINK DENKEN !

DE
„SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 Hengelo G.

ledere woensdagmiddag:

ALLE COUPONS

HALVE PRIJS

S C H R ö D E R
BIJ DE KERK

HET ADRES voor

k wal i te i tsh ooi en

•tro

H. OFFENBERG
tfesterweg 10 • Varaselder

Tel. 08356-85664

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

kuilvoerplaten met SILOLAK op

BITUMENBASIS.

LOONBEDRIJF

A. J. KLEIN STARINK
Hoogstraat 32, Toldtfk - tel. 05755-1527

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

SCHRÖDERSTOFFEN

DE GROTE MODE

GEBREIDE STOFFEN
strepen en effen
met bijpassende

boorden

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-'.252

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

7255 iEA'Hengelo GLD

Tel. 05753-2368

Na 18.00 uur

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZOftOIMO

beschouwt h«*r leden eertt n* een lange opleiding, intennev*
studie en n» het edeggen ven een uitgebreid exemen onder
meditcti toelicht eli volwMrdig VOETKUNDIGE CHIflOPODIST

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 27 SEPTEMBER:

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds Hendriks

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds Petri JD

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 21 t.e.m. 27 sept.

F. Sohreuder, telefoon 1266

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 u-ur

H. Eil, telefoon 1420

N1KUW Alajcnuvo. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling posftbureaa RUkspolitie Hengelo Gld.

Tel 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

ONTACTLENZEN

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Soalstraat 15 Hengelo (Gld> Tel. 05753-1374
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.

aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

Gym.ver. „A C H l L L E S"
LEDENVERGADERING

woensdag 30 september a.s.

20.00 uur - Zaal Leemreis

Hef bestuur

Raadhuisstraat 1M3 • Tel. 05753-1469

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

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

Ted. 08346-€5000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

B.K. Kerk Hengelo Gld,

Zaterdag 26 sept.: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 27 sept.: 10 uur: Woord- en kommuniedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

Kerk KeJJenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Poste!: maandag t.e.m. vrijdag H. Ml*
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 Steendere^ 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.


