
56e jaargang no. 44 Dinsdag 3 november 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verscijnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,
Vclswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Kim,
Toldyk, 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

Dik bevleesde HIPS

De gehele week:
150 gram

SNIJWORST

150 gram

GEK. ONTBIJTSPEK

Maandag, dinsdag en woensdag
500 gram

Speklappen

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Schouderkarbonade

Jfengelo

Deze week bij uw ECHTE BAKKER

AFD. BROOD

TWENTSE KRENTENWEGGE
(de enige echte) 1000 gram 5.98

AFD. BANKET

ROOMBORSTPLAAT

(diverse smaken) lOOgram 1.98

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

WIJNBERGEN
Biedt U deze week:

RODE KOOL
500 gram

75

WORTELTJES
750 gram

95

Verder elke dag
AANBIEDINGEN
in groente en fruit

In onze verkoopbloemenkas
deze week

3 KAAPS VIOOLTJES 3.95

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL K75S-147S

Schoorsteen vee geen trale

„DE DEURDOUWER"
HET ADRES VOOR:

S C H O O R S T E E N V E G E N

Fa. OTTEN
Kerkstraat 46 - Keijenborg

Telefoon 05753 -1550 - b.g.g. 3635

geldig van 4 t.e,m. 17 november

SLIJTERIJ

SAUVKiNON
Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

7.45

VRUCHTBOMEN
IN HOOGST., HALFST. EN STRUIKVORM

ROZEN
NU NOG OP KLEUR

APPEL
PEER
PRUIM
KERS
PERZIK
NEKTARINE
BESSEN

STRUIKROZEN
STAMROZEN
KLIMROZEN
TREURROZEN

BOSPLANTSOEN
Zoals: EIK, BERK, BEUK, HAAGBEUK, MEIDOORN,
VELDESDOORN, ES, ELS, KRENT, GELD. ROOS, HAZELAAR enz.

G. J. HALFMAN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

HOFSTRAAT 7 — HENGELO (GLD.) — TELEFOON 1424

SCHRÖDERSEEEEN

Nu de koude tijd aanbreekt,

tijd voor

WINTERSTOFFEN
EXTRA VOORDELIG

per meter

15.00
SCHRöDER TEXTIEL

Ruurloseweg 1- HengeloGId.Telefoon 05753-1232

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
tfeaterweg 10 - Varaselder
Tel. 08366-86664

B U U R T S U P E R V.D. MOND
VOOR AL UW

LEVENSMIDDELEN

GROENTE en FRUIT

en verpakte

DROGIST ARTIKELEN

Brood van de warme bakker

bestellingen

GRATIS thuis bezorgd

Telefoon 05753 - 1392

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

RAADHUISSTRAAT l» • TEL 1*08

DEZE WEEK:
K

i

l
G

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 06753-3460

N I E U W !

VISSOEP uit de Franse keuken
Ruime keuze in VISCONSERVEN

Heeft u onze overheerlijke
VISSALADES al geproefd?

ledere dag warm gebakken vis
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

5 gevulde

KOEKEN
van 5.25 voor 4.50

i
s

BAK

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN • BEDTEXTIEL
WANDDECORATD3S - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

^Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - TeL 1425

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD
bakt

En nu

•p
BANKET

om van te smullen!

NIEUW:
GELDERSE ROOMCAKE
100% Roombotercake met chocolade overtrok-

ken! Deze week van 6.95 voor 5.95

HARTIG:
HAM PREIBROODJE
deze week

DUS VOOR LEKKER BANKET . . . . .

LOOP JE EVEN NAAR

1.45

Bakkerji R. KREUNEN
Marktstraut 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1474

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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



Wij zijn 25 jaar getrouwd en hopen dit op zater-

dag 7 november met onze kinderen te vieren.

HENK en EMMY STEGEMAN

Ter gelegenheid hiervan geven wij receptie van

14.30-16.00 uur in café-restaurant „De Engel",

Dr. Alfons Ariënsstraat 1.

7221 CA Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 9

Onze 25-jarige trouwdag is een onvergetelijke
dag geworden.
Daarom willen wij langs deze weg iedereen be-
danken voor de felicitaties, cadeau's, planten en
schriftelijke gelukwensen.

REINIER EN CATRIEN HILDERINK

Keijenborg, oktober 1987.

Hengelosestraat 24.

„De HERE zal er in voorzien

Gen. 22 :14.

Met diepe droefheid vervuld om haar heengaan,

maar met grote dankbaarheid voor wat zij voor

velen betekend heeft, in een leven van dienende

liefde, geef ik hierbij kennis van het ontslapen

in haar Heer, van mijn inniggeliefde vrouw

JOHANNA HELENA NOPPEN
echtgenote van G. H. Verhaere

* 19 januari A.D. 1930 t 26 oktober A.D. 1987

Hengelo (GldJ: G. H. Verhaere

Rijswijk (Z.-HJ: G. M. Noppen en
H. T. Snijders

s-Gravenh&ge: A. J. van Driel-Noppen

D. A. van Driel

Fokkinkweg 16.

7255 AK Hengelo (Gld. !

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van

het overlijden van

JOHANNA HELENA NOPPEN

echtgenote van ds. G. H. Verhaere, predikant

in de Hervormde Gemeente te Hengelo Gld.

Wij zijn dankbaar vt)or datgene wat zij in de ge-

meente heeft mogen betekenen. Het geloof dat

Jezus de dood heeft overwonnen mag voor haar

echtgenoot en voor allen, die in verdriet zijn

over dit verlies, tot troost zijn. •

Hengelo Gld., 26 oktober 1987.

De kerkeraad van de

Hervormde Gemeente te

Hengelo Gld.

Vol van dankbare herinneringen, is heden, in

vertrouwen op zij>n Heer en Heiland van ons

heengegaan onze zorgzame vader, groot- en over-

grootvader

GABRIT HENDRIK BOSCH
weduwnaar van W. R. Koerselman

op de leeftijd van 83 jaar.

Hengelo (Gld.): H. W. Bosch
G. J. Bosch-Nijenhuis

Hengelo (Gld.): J. W. Bosch
G. B. Bosch-Bosman

Vorden: D. Bosch

H. J. Bosch-Bouwmeester

Doetinchem: B. W. Vesterink-Bosch

B. K. Vesterink

kleinkinderen en

achterkleinkind

7255 NP Hengelo (Gld.), 28 oktober 1987

,,t Hagenbeck", Varsselseweg 24.

De begrafenis heeft maandag 2 november in-

middels plaats gehad op de Algemene Begraaf-

plaats te Hengelo (Gld.).

Zondag 15 november 1987

LUSTRUMCONCERT
Hengelo's Gemengd Koor

St. Willibrorduskerk Spalstraat 13, Hengelo Gld.

UITVOERENDEN:

HENGELO'S GEMENGD KOOR
o.l.v. Bert Nrjhof

JEUGDKOOR NETTERDEN
o.l.v. Ben Simmens

Solistische medewerking van:

HARRY PIERIK, tenor

LUDO EYKELKAMP, bariton

BEN SIMMENS, piano

AANVANG 20.00 UUR ENTREE ƒ 5.—

CAFÉ - RESTAURANT - SLIJTERIJ

T HOEKJE
Spalstraat l, 7255 AA HENGELO (Gld.)

Geldig tot en met 30 november

l liter 3 STERREN JENEVER 18.45
lliterBOLS JENEVER 18.96
lliterHENKES VIEUX 18.75
l liter GORTER BESSENJENEVER 12.95

l liter GORTER
CITROENBRANDEWIJN 11.95

l fles GORTER JACHTBITTER 13.95
IflesASBACH URALT 28.95

IpotEliterna BOERENJONGENS 7.95

l fles BERENTZEN APPELKORN 13.95

25 MERKEN BIER
Bij iedere krat bier het bijpassende

GRATIS !

Tel 05753 - 1252

PETROLEUM

voor HAARD EN KACHEL
wordt u thuis bezorgd ook in

Zelhem, Halle, Velswijk,

Hummelo .Steenderen,

O/burgen, Rha, Ve/d/ioek, Ruur/o
enz.

door

FA.H.v.d MOND
HENGELO (GLD.)

E ven bellen 05753-1392

U kunt ook kiezen voor

automatische bevoorrading.

Verdere inlichtingen worden

u gaarne door ons verstrekt.

Planten voor uw tuin

plant ze NU

ZEER VEEL KEUS

ALLES EERSTE KWALITEIT

SCHERP GEPRIJSD

Ook voor:

POTGROND, TUINTURF, COMPOST, GEDR.
KOEMEST, VELDKEIEN, VIJVERTURFEN,

BOOMSCHORS enz.

Verkoop alleen op zaterdag: of na tel. afspraak.

VOOR VAKBEKWAAM ADVIES

UW GROEN SPECIALIST

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

Nieuw uit eigen bakkerij:
Suikerv rij: Koomboter
Amandel Speculaas, Room-
boter Amandel gevuld spe-
culaas, Koomboter Aman-
del Staafjes. Nu ook: Sui-
kervrij Amandel Marsepein
Ook voor suikervrije arti-
kelen . . . . loop je even
naar Bakkerij Kreunen,
tel. 05753-1474.

Te koop jonge hennen, 6
maand oud. Goossens,
Vooitseweg 6, Toldijk, tel.
05753-1670.

Te koop: jonge foxiiondjes,
goeie mollenvangers. H. J.
Winkel, Kuilenburgerstraat
7, Steenderen, tel. 05755-
1498.

Te koop: gashaard (DRU
schou wmodel), Gevelka-
chel, Gasgeyser, tel. 05754-
723.

Een feestelijke jurk (dat
donkere kostuum) staat
straks veel leuker als u nu
even een paar kilootjes af-
slankt met Malsovit. Exclu-
sief bij bakkerij: Hekkei-
man, Hengelo Gld.

Te koop: l Bcharige auto-
matische kantelploeg met
speciale schaar voor grep-
pels uitdiepen, tel. 05755-
1307.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

T O N E E L A V O N D E N
op ZATERDAG 7 NOVEMBER

WOENSDAG 18 NOVEMBER

Zaal LANGELER Hengelo (Gld.)

Opgevoerd wordt het blijspel:

Kontakt met Kootje
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.15 uur

Toegangskaarten a f3.50 in voorverkoop bij:

Boekhandel Wolters, Zaal Langeler, tel. 1212,

Autobedrijf Kemp en alle leden H.T.V.

KRUISJAS TOURNOOI
Aanvang data's

14 nov. - 12 dec. - 9 jan. - 30 jan. - 20 febr. -

5 mrt. - 26 mrt. - 2 april - 16 april.

Aanvang 20.00 uur.

CAFÉ D'N OLDE KRIET
Dorpsstraat 25, Wichmond., tel. 05754-285

8 november GROTE BINGO, aanvang 19.30 uur.

Donderdag

5/11

9-22 uur

Vrijdag

6/11

9-21 uur

Zaterdag

7/11

9-17 uur

Kom vrUbMJvend binnen en bekijk de
prachtige kollekties Meubelen-, TapUten-
en Gordijnen-

SCHILDERIJENEXPOSITIE
Naast vele schilderden van verschillende
kunstschilders, exposeert de heer

DE GEUS
Wilhelminalaan, zijn schilderstukken en
aquarellen

MEUBEL, en TAPIJTENHUIS

SPANNEVOGEL'
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD.

Zondag 15 november a.s.

WILDRIT HAMOVE
Start: 74.00 uur bij café Wolbrink.

Inschrijven vanaf 73.30 uur.

VEEL HEERLIJKE PRIJZEN

WORST-AKTIE

Henge.'ose Maj. Ver.

6 en 7 november

DIKKE VLEESRIBBEN

500 gram 3.98

HAMWORST

100 gram f.28

Gebraden RUNDER ROLLADE

100 gram 2.98

RUNDERVINKEN

per stuk 1.40

ipl̂ paWii
WU s Jachtenufl&y}ten<iie

Binnen ons bedrijf hebben wij plaats voor

iemand die voorkomend onderhoudswerk kan

uitvoeren

kleine timmer-, loodgieters- en
voegwerken

Eigenlijk zouden wij het zelf omschrijven als een

duizendpoter, voor een aantal uren per week of

op oproepbasis.

Brieven onder no.: HV 44.

Zondagavond 8 november geeft de

CHB. GEMENGDE ZANGVERENIGING
„I)K LOFSTEM" een

CONCERT
in de Ned. Herv. Kerk te Steenderen.

Voor deze avond is een gevarieerd repertoire
ingestudeerd. Het koor heeft voornamelijk lie-
deren gekozen met een Nederlandse tekst.
Het koor zal worden begeleid door orgel, fluit
en hobo. En het koper-ensemble, welke ons ook
tijdens de concerten in Denemarken heeft be-
geleid.
Dit alles o.l.v. ANTON VAN BERGEN.
Verder zal medewerken een dubbel kwartet
„Octet Vocaal".

Het concert vangt aan om 20.00 uur.
Er wordt voor dit concert GEEN ENTREE ge-
vraagd. Aan het eind van het concert zal er
gecollecteerd worden om de onkosten enigszins
te dekken.

Het bestuur van

„DE LOFSTEM"

TOMMIE DE WIT
DOET ALLES OM

NORMAAL MET ZIJN
SUIKERZIEKTE TE
KUNNEN LEVEN.

MISSCHIEN KUNT V OOK IETS DOEN.
Toen Tommie de Wit zeven jaar was, hoorde hij dat hij sui- wat hij we! en niet mag eten. Tommie leidt zo een betrek-
kerziekte had. Van de ene op de andere dag veranderde kelijk normaal leven. A/laar u begrijpt hij moet er wel alles
zijn leven. Hoewel hij niet meteen begreep hoe ingrijpend voordoen. U kunt ook ietsdoen. Dooreen bijdrage te stor-
die verandering zou zijn. Nu is hij elf. En je hoeft 'm niets ten op giro of bank tn.v. DFN Amersfoort U steunt daar-
meer te vertellen over 'diabetes mellitus'. Elke ochtend mee belangrijk wetenschappelijk onderzoek Voor een
geeft hij zichzelf een insuline-injectie. Eens in de maand betere behandeling en eventuele genezing van suiker-
meet hij zijn bloedsuikergehalte. En dagelijks staat hij stil bij ziekte. Tommie heeft er straks misschien baat bij

GEEF VOOR DE BEHANDELING VAN SUIKERZIEKTE GIRO 5766 • BANK 70 70 70 805



OCCASIONS
VAN DE
WEEK.

Ford Sierra 1.8 Laser Lpg
Lada 2104 Stationcar Lpg
Renault 11 GTL 5-deurs
Peugeot 205 GR 5-deurs
Peugeot 205 GL 5-deurs
Skoda 120 LS
Opel Kadett 12 S
Ford Escort 1.6 GL Automaajfc
Peugeot 505 GL
Talbot Solara 16 GL
Mlteubishi Colt diesel
Volvo 343 DL
VW Polo
Opel Kadett 12 S
Ford Sierra 1.6 5-deurs L
Citroen Visa GT
Ford Fiesta 1.1 L
Opel Kadett Diesel
Ford Taunus 1.6 4-deurs
Opel Kadett 5-deurs

1986

1985

1985

1985

1985

1985

1984

1984

1984

1984

1984

1983

1983

1983

1983

1983

1982

1982

1981

1981

Diverse Micra's 1983 1987
Diverse Cherry's 1983 te.m. 1985
Diverse Sunny's 1982 t.e.m. 1986
Diverse Diesels w.o. Cherry, Sunny,
Blue Bird 2.0 GLE 1983
300 ZX T Bar Turbo 1985

NISSAN

HummeloseweglO Hengelo(gld) Tel 05

Gerat u trouwen?

Of bent u 12y2,25, 40 of 50 jaar

gehuwd?

ZAAL LEEMREIS
INFORMEER VRIJBLIJVEND

SPALSTRAAT 40 TELEFOON 1274

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/MQLENBAKKERS

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

HAM CROISSANTS

4 voor 3.95

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
100 gram SNITZELS 1.40

500 gram ARDENNERROL 4.98

100 gr. fijne LEVERWORST 0.65

150 gram SLAGERSHAM 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

EEN 8OJARIGE MET VEEL JUBILARISSEN

IN DE FAMILIE
De culturele verjaardag van de 80-jarige zangvereni-
ging „Looft den Heer" herbergde vele gasten, maar
ook een aantal belangrijke personen binnen haar fa-
milie. De voorzitter van de ring Gelderland-Achter-
hoek der Kon. Chr. Zangersbond, besteedde aandacht
aan de talrijke jubilea en reikte een aantal herinnerin-
gen uit, met daarbij een toepasselijk woord.
Vijftig jaar lid waren: T. Roenhorst, B. Harmsen-
Bijenhof, B. Maalderink, welke een wandbord kregen

aangeboden, speciaal vervaardigd door de bond. Voor
de overige jubilarissen was er een insigne of een han-
gertje.
Veertig jaar lid zijn: M. Wolsink-Wagenvoort, B.
Boonstra-Haaring, G. Rouwenhorst-Haaring. Ruim 35
jaar lidmaatschap komt op naam van: H. Ooms, R.
Ooms-Lubbers, B. Langeler-Beeftink, W. Hiddink-
Hiddink.
Vol goede moed gaan de jubilarissen hopen met de
andexe zangers en zangeressen nog jaren door te
gaan.

GEMEENTE HENGELO GLD.

GEMEENTEGIDS

In de kortgeleden verschenen gemeentegids 1987/1988
komenneiaas teveel UeUiouten voor.
Tevens is er DJJ net inbinden niet de nodige zorg be-
steed waardoor er onvoiieuige exemplaren zijn be-
zorgd.
Mocnt u in het bezit zn'n van zo'n onvolledig exem-
plaar van de gemeentegids dan kunt u deze ter ge-
meente-secretaris (receptie) omwisselen voor een an-
de exemplaar.

PERSBERICHT

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening houdt
op dinsdag 17 november 1987 een openbare vergade-
ring in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 20.00 uur.
1. Opening

Verslag van de vergadering van 15 september 1987
Behandeling van het beroepschrift van de heer
E. G. Halfman te Hengelo tegen de weigering van
een bouwvergunning. De heer E. G. Halfman is
uitgenodigd om door de commissie te worden ge-
hoord om 20.15 uur.
Vervolg behandeling van de notitie „D gemeente-
raad en het nieuwe artikel 19 W.R.O.".
Rondvraag
Sluiting

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

NATIONALE DIABETESWEEK

Wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden
van diabetes is daarom hard nodig. Het Diabetes Fonds
Nederland financiert zulke onderzoeken. Jaarlijks
wordt daardoor tijdens de Nationale Diabetesweek
gecollecteerd. Ook nu weer, van 9 tot en met 15 no-
vember. Vorig jaar haalden collectanten ruim 2,3
miljoen gulden op, waardoor veel belangrijk onder-
zoek mogelijk werd gemaakt. Om het gevaar van com-
plicaties terug te dringen, maar ook om diabetes al in
een vroeg stadium te kunnen opsporen, zoals bij kin-
deren. Of om er achter te komen hoe het nu precies
zit met diabetes en erfelijkheid.
Maar ook andere projecten konden dankzij het DFN
worden gerealiseerd. Zoals een voorlichtingsprogam-
ma voor diabeten, waadoor zij beter in staat worden
gesteld om een normaal leven te leiden. Want suiker-
ziekte kan vaak diep in iemands leven ingrijpen.
De medische wetenschap is ver gevorderd. Een sui-
kerpatiënt is niet meer ten dode opgeschreven zoals
vroeger. Maar er moet nog veel meer worden bereikt.
U kunt daaraan meewerken door het Diabetes Fonds
Nederland te steunen. Tijdens de Nationale Diabetes-
week van 9 tot en met 15 november.

DFN

Postbus 933, 3800 AX Amersfoort

Tel:. 033-630566

„So.i Deo Gloria"

geeft dit jaar haar

UITVOERINGEN
op dinsdag 10 november

SCHOOL BEKVELD

en op zaterdag 14 november
ZAAL LANGELER

Na het zangprogramma volgt de opvoering van

de klucht

Door een noodlottig ongeval
door eigen leden.

Ook treden op het harmonicaduo

Harm Korten en Jan Wagen voort

AANVANG 19.30 UUR ENTREE ƒ 7.—

Vereniging Het Groene Kruis

Algemene ledenvergadering
op donderdag 26 november 1987

om 20.00 uur in het wUkgebouw Kastanjelaan 2B

1. Opening

2. Notulen
3. Jaarverslag Secretaris

4. Jaarverslag Penningmeester

5. Verslag Kascommissie

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar z|jn:

mevrouw J. J. Eil-van Oest
mevrouw A. T. F. Dinkelman-Lenselink
de heer F. Schreuder

7. Rondvraag

8. Sluiting

HET BESTUUR

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 m 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 I E T E R B U R E N
l i

l BON

i Jajkredeenzeehondeleven! |
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro i

1 ter waarde van f — '
l Naam; l
| Adres: |
i Kode: i

Plaats:

i Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 y
9950 WL Pieterburen (Postzegel ni

UITNODIGING tot het bijwonen van een

algemene ledenvergadering
van de vereniging: tot stichting en instandhou-
ding van scholen met de Bijbt'l te Hengelo Gld.

op donderdag 19 november
om 20.00 uur in „Ons Huis"

Agenda

1. Opening

2. Voornemen verkoop woning Schoolstraat 9

3. Rondvraag

4. Sluiting

De Secretaris:

J. E. Klein Wassink

de Heurne 14

Gevraagd slachtkoiiijurn,
ganzen, eenden en duiven.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670.

Te koop: Bruine slachtkip-
pen i 3.50 per stuk. H. Lue-
sink. Scharfdijk l tel. 05753-
7283, Hengelo Gld.

Tapijt vuil?
Haal dan d«

TAPINETTE

STAATSLOTERIJ _
De nieuwe staatsloten zijn
te koop bij: De Dierenshop,

Spalstraat 12, tel. 2396 Hen-

gelo (Gld.). 's Maandags

gesloten.

miger
Verbluffend reaultaat
Haar slechte f 10.— p. d*ff
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat L Hengelo Gld

Te koop: dragende vaars
M.R.IJ. W. Kornegoor,
Heerlerweg 11, Vierakker,
tel. 05754-453.

Te koop: plm. 80 m2 Tem-
pex; 12 golfplaten (300x
100. Tel. 05753-1568.

D1ALKCTDIENST IN REMIGIUSKERK

Zondag 8 november a.s. zal in de Hervormde Remi-
giuskek een jeugddienst in dialect worden gehouden.
Hierin zal dominee van Dunnewold, die daarmee reeds
bekendheid kreeg, voorgaan. De aanvang van deze
dienst is niet om 18.00 uur zoals onder „Kerkdien-
sten" vermeldt, maar om 19.00 uur.
In verband met het feit dat deze dialect jeugddienst
naar 's avonds is verplaatst, zal er 's morgens op het
gebruikelijke tijdstip om 10.00 uur ook een dienst wor-
den gehouden.
In die „gewone dienst" zal dominee Ribbink voor-
gaan.

BLOED DOET LEVEN

De moderne geneeskunde is zonder de beschikbaar-
heid van bloed ondenkbaar geworden. Daarom is het
een groot voordeel voor de patiënten in ons land dat
gezonde mensen telkens weer bereid zijn één- of twee
maal per jaar een halve liter bloed af te staan.
Alleen omdat er zoveel bloeddonors zijn is het moge-
lijk dat

er meer dan 1600 transfusies per dag kunnen wor-
den gegeven bij operaties en ter bestrijding van
ziekten;

er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen
van bioecipiasma-eiwitten gereed staan om acuut
bloedverlies by slachtoilers van ongevallen te
Kunnen bestrijden;

ei gevriesdroogde preparaten en bloedstollings-
eiwitten bescnikbaar zyn, waardoor patiënten met
bioeüerziekten een byna normaal leven kunnen
leiden.

Kik jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedproduk-
ten groter, waardoor er ook steeds meer nieuwe do-
nors nodig zjjn.
ledere gezonde volwassene van 18 t/m 65 jaar kan do-
nor worden; men kan zonder risico gemakkelijk een
halve liter bloed één -of twee maal per jaar missen.
Eik mens heeft 5 a b liter bloed en na de bloedafgifte
maakt het lichaam snel - binnen enkele weken - weer
nieuw bloed aan.
Bovendien wordt bij elke donor vooraf nagegaan oi
eijn/haar gezonuneiü het geven van bloed toelaat door
T?.iddel van een keuring.
Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zy
nog geen bloeddonor is; immers men kan plotseling
zelf ook eens een transfusie met bloed of een bloed-
produkt nodig hebben.
Het Rode Kruis in Hengelo Gld. stelt allen die bloed
te doen op dinsdag 10 november 1987, tussen 18.15 en
willen en kunnen geven graag in de gelegenheid dit
21.00 uur in het gebouw „Ons Huis".
Wees solidair en wordt donor.

HAMOVE FILMTEAM WINT PRIJS

Op het 18 okt. j.l. gehouden Deventer Koekstad film-
festival kreeg de film Chaos in het Crossbos een
tweede prijs. Na het vertonen op de Hamove film-
avonden werd deze film die speelt op het trainings-
circuit van Hamove, nog eens danig onder handen
genomen De .jury vond de film zeer goed gemon-
teerd, met veel vaart, erg goede visuele grappen,
kortom een tweede prijs meer dan waard.

WILDRIT HAMOVE

Zondag 15 november a.s. organiseert de sportcommis-
sie van Hamove de laatste oriënteringsrit voor dit
seizoen. Deze laatste rit is de zgn. wildrit.
Na afloop van de rit kan de commissie de balans op-
maken en uitrekenen wie dit jaar de kampioenstitel
in de wacht sleept en ook degene die de algeheel bes-
te prestaties leverde.
Nu nog is van alles mogelijk zodat deze laatset rit
wel eens voor een verrassing kan zorgen, het is dus
van groot belang aan deze rit deel te nemen.
Voor inschrijven zie adv. in dit no.



GEEF BLOED

GEEF LEVEN

Op dinsdag 10 november 1987

wordt weer de jaarlijkse

BLOEDPLASMA-
AVOND
gehouden

in „Ons Huis"

De afdeling Hengelo Gld. van het Ned. Rode
Kruis doet een dringend beroep op hen die nog
niet als donor staan ingeschreven zich aan te

melden op de kaart die huis-aan-huis is bezorgd.
ledere volwassene, die gezond is en tussen 18
en 65 jaar oud, kan zonder bezwaar wat bloed
afstaan.

Paarden-
markt
(KOLDEMARKT)

op woensdag 11 november

te Hengelo (Gld.)

tonkoop prijzen voor de verloting

POLITIE-INFORMATIE

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.

Ie jaargang no. 29 en 30

Weken van 12-20 oktober en 20-26 oktober 1987

Aanrijdingen: In vermelde periode vonden een viertal
aanrijdingen plaats. Op 13 oktober 1987 wilde op de
Bleekstraat de bestuurder van een personenauto links-
af slaan, terwijl hij op dit moment werd ingehaald
door een andere bestuurder. Er ontstond slechts ma-
teriele schade. Veelal moeten in dit soort gevallen
beide partijen voor hun eigen schade opkomen. Op 15
oktober 1987 sloeg de bestuurder van een personen-
auto vanaf de Raadhuisstraat linksaf de Regelink-
straat in. Hij zag daarbij niet de hem tegemoetkomen-
de lietster, die door de aanrijding kwam te vallen en
gewond werd aan haar hooid. In de bochten bij 't
/ieiie werd een bestuurder verblind door een tegen-
ligger en reed in een sloot, nadat hij gelukkig nog
net een erg dikke boom had ontweken. Zijn auto werd
zwaar bescnadigd. Op de kruising Molenenk-Kruis-
beigseweg zag een bestuurder een op de voorrangs-
weg rijdende auto over het hoofd. Het gevolg van de
daarop volgende aanrijding was, dat beide auto's zo
zwaar bescnadigd werden, dat van beide voertuigen
de kentekenbewijzen werden ingenomen. Deze be-
wijzen zullen door ons naar de Rijksdienst voor het
Wegverkeer worden gestuurd.

Verkeersovertredingen: Tijdens surveillances en spe-
ciale verkeerscontroles werden de volgende overtre-
dingen geconstateerd: Van de aanhangwagen achter
een personenauto werkten de achterlicnten niet. Bij
een andere inspectie bleek dat ook een band geheel
glad was en dat tevens de losbreekreminrichting niet
goed was aangebracht. Een bi omf ietsbestuurder krijgt
een procesverbaal daar hij zonder helm reed, een fiets
aan de hand meevoerde, de bromfiets geen bel, geen
voorrem en geen gele plaat had en verder, dat de
bromfiets was opgevoerd. Verder kreeg een bestuur-
der een bekeuring voor „kleven" dit is het op zeer
korte afstand van een andere auto rijden. Tijdens een
controle bij de verkeerslichten in Hengelo (Gld.) werd
geconstateerd, dat zeven bestumders door rood re-
den. Zij zijn of worden „verblijd" met een boete van
f 100.00.

Fietsen: Maandag 12 oktober werd aangifte gedaan
van diefstal van een fiets, die op zaterdag 10 oktober
1987 aan de Lankhorsterstraat werd gestolen, terwijl
op 19 oktober 1987 een jongensfiets op de Ruurlose-
weg werd aangetroffen. De eigenaar hiervan is nog
niet bekend, daar deze vermoedelijk „vergeten" is de
postcode in de fiets te laten graveren.
Vals alarm. Op 15 oktober 1987 en 19 oktober 1987
weiden we geconfronteerd met alarmmeldingen. We
gaan hier altijd zeer snel op af. De ene keer was het
alarm op een verkeerd tijdstip ingesteld en de andere
keer ging het vermoedelijk af door trillingen. Komen
deze loze meldingen te vaak voor bij één bedrijf, dan
volgt een gesprek met de eigenaar. Het gevaar be-
staat namelijk, dat wij minder alert worden, waar-
door een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.
Vernielingen. Tijdens een surveillance zagen we dat
een verkeersbord aan de Prunusstraat vernield was.
Zaterdagavond, 17 oktober 1987, heeft het een groep
jongelui van ongeveer 15 a 16 jaar oud „behaagd"
aan het Karspel meerdere vernielingen te plegen.
Twee auto-antennes moesten het ontgelden, een kof-
ferdeksel werd ingewreven met zand en er werd van:
achteren naar voren over een auto gelopen. Het is:
toch ergerlijk, dat men zich op deze manier gaat ver-
maken. Het zullen je spullen maar wezen. De groep
jongeren heeft zich die avond rond 22 uur nogal luid-
ruchtig gedragen en mogelijk is dit meerdere mensen
opgevallen? Mocht u weten wie het zijn geweest
kom ons dit dan vertellen. We behandelen het van-
zelfsprekend vertrouwelijk.

Gazon-bosmaaiers, Tuin-
pompen, Tuingereedschap,
H-D, Cleaners, Heaters,
Tuinbouwmachlnes.
Ook 2de hands.
Jan Vleemingh, Steende-
ren, tel. 05755-2005.

SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spalrtraat 13. Hengelo Qld

Dit laatje
niet schieten.

GRANNY SMIT /) £% Q

2 kg ZVö

SPERCIE-
BONEN T A Q
500 gram • ̂

GEBRADEN
FRICANDEAU 4 QO
100 gram 1 W W

BERLINER
LEVERWORST M O
(vacuüm) 100 gr. ^̂  f

WAARDEBON
500 gram GEHAKT h.o.h. en
500 gr. Fijne verse WORST

samen f^ \M f\

Zaterdagvoordeel :

TARTAAR y| f \ f ^

500 gram TT <fO

Maandag en dinsdag 9 en 10 nov.

Hachévlees f_ f% ̂ \

A.H. Blanke Vla j > f*

liter | O <f

Schwarzwalder ^̂  ^̂
Kirschtaart C Q O
525 gram +J * ^J

Hooghoudt Jonge A ̂  j H

Graanjen. Itr. | / 0 J

De la force Port 4 A A C

0.7 liter IU /D

Aanbiedingen qeldiq t/m zaterdag a.s

l
Alcoholcontrole. Zaterdagavond, 17 oktober 1987, werd
er in Hengelo en Vorden en omgeving een groot
scheepse alcoholcontrole gehouden in samenwerking
met de verkeersgroep Apeldoorn. 198 bestuurders
werden gecontroleerd, waarvan 120 een blaasproef
moesten ondergaan. Tien (10) bestuurders kregen een
rijverbod opgelegd, terwijl er twee (2) een bloedproef
moesten ondergaan. ONS ADVIES: Drink helemaal
niet als je nog moet rijden.

Crossende motoren. Nu het mals weer van het land
gaat wordt het voor meerdere jongeren aantrekkelijk
hier te gaan crossen. We begrijpen dat dit voor hen
zeer aantrekkelijk Is, doch we hebben er twee dingen
op tegen. Ten eerste: het bezorgd veel overlast voor
mensen die er in de buurt wonen en Ten tweede: Als
de motoren niet verzekerd zijn, dan is het verboden.
Stel je eens voor ,dat er kinderen staan te kijken of
je rijdt er met twee motoren en er gebeurt wat - er
raakt iemand ernstig gewond - dan kan de schade
niet via een verzekering geregeld worden en draait
de veroorzaker voor alle kosten op.

Op 20 oktober werd er aangifte gedaan van diefstsal
van een PTT-brievenbus. Er werd die dag ook een
bromfiets uit het verkeer genomen, daar het ver-
moeden bestond dat deze was opgevoerd. Bij con-
trole van de verkeersgroep bleek dit inderdaad te
kloppen.

Op woensdag 21 oktober werd er melding gemaakt
van vernielinkjes en baldadigheid. Omstreeks 14.10
uur vond er een aanrijding plaats op de kruising bij
de verkeerslichten. Het betrof hier een personenauto
en een vrachtauto. De bestuurder van de personen-
auto is opgenomen in een ziekenhuis. De oorzaak Is
het door*rood rijden van één van de beide bestuur-
ders. Mocht u iets gezien hebben van deze aanrijding,
gaarne een berichtje aan de politie.
Later op de avond werden twee personen aangehou-
den, die in zeer beschonken toestand verkeerden en
weigerden een woning te verlaten. Zij werden overge-
bracht naar Apeldoorn, alwaar zij in de cel hun roes
uit konden slapen.

In deze week werd ook aangifte gedaan van diefstal
van een fiets uit Keijenborg.
Op zaterdag 24 oktober werd toezicht gehouden op het
uitgaansleven te Hengelo Gld. Aan één bestuurder
werd een bekeuring uitgedeeld daar hij zich uiterst
gevaarlijtk gedroeg met zijn auto. Hij waande zich
kennelijk op het Zandvoortse. Ook werd deze avond
een bestuurder van een personenauto aangehouden,
nadat hij een stopteken van de politie negeerde. Later
bleek dat de jongen de auto even van zijn vriend had
„geleend" en daar een ommetje mee maakte. De
eigenaar van de auto is een paar deuken rijker en de
bestuurder een ilusie armer.

Op zondag 25 oktober 1987 ontdekte men op twee
basiesscholen te Hengelo Gld. dat men ongewenst be-
zoek had gehad. Door de technische recherche werd
een onderzoek ingesteld. Gelukkig werd er maar voor
een klein bedrag weggenomen.
Op de kruising van het Karspel met de Sarinkkamp
vond een aanrijding plaats met alleen maar schade
aan de beide voertuigen. Oorzaak: aan de bestuurder
die van rechts kwam werd geen voorrang verleend.

Mede door de mist ontstond er op de Kroezerijweg een
aanrijding met een landbouwvoertuig en een perso-
nenauto. Alleen materiële schade.

Op maandag werd aangifte gedaan van diefstal van
tassen uit een auto, met in een van die tassen een
waardevol stageverslag. De eigenaar zou deze graag
ter ugontva ngen.

Tip van de week: BIJ MIST, Matig Uw Snelheid.

A. VELTMAN

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, [
die met vragen zitten, j
bellen de infolijn voor =

telefonische informatie

lijn 070-614614
vrienden van de hartstichting

TTTTTTTTn

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

DANSEN met

AVENUE
Zondag 8 november

Zondag 15 november

Never Mind

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld,
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Tijdens de WINTERPERIODE TENNISSEN

in Sportcomplex „DE VELDHOEK"

Vanaf l nov. 1987 tot en met 31 maart 1988

voor slechts

(2 BANEN BESCHIKBAAR)

van 09.00 uur tot 18.00 uur

Reservering per telefoon 05736-533

SCHRÖDERSTOFFEN

Onze

Wintermode mode-show
is op

VRIJDAG 13 NOVEMBER

in de zaak

om 19.00 uur

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1- HengeloGId.Telefoon 0575: -1 ̂

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

TVIefoon 05753 2619

Kerk- en andere diensten
WOENSDAG 4 NOVEMBER

(Dankdag)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
19.30 uur: ds. Hendriks

Goede Herder Kapel
19.30 uur: ds. Gerbrandy

ZONDAG 8 NOVEMBER

Hervormde Kerk (Remlgiuskerk)
18.00 uur ds. v. Dunnewold (jeugddienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur: ds. Verhaere

Avond-en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zatexdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 2 t.e.m. 8 november
F. Schreuder, telefoon 1266

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau KUkspolitie Hengelo Gld.
TeL 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Keuenborg: 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 wjjkgebouw geelt u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

BJt. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 nov.: 19.00 uur. Eucharistieviering

Zondag 8 nov.: 10.00 uur: Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

KJK. Kerk KeJJenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Pos tel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

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.


