
57e jaargang no. 4 Dinsdag 26 jan. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschtynt dinsdags in:

Hengelo, Ke^enborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldük, Wlchmond-Vlerakker

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

BALKENBRIJ

500 gram

Runder VERSE WORST

De gehele week:

150 gram

BOTERHAMWORST

1OO
100 gram

BACON

Maandag, dinsdag en woensdag

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
f Un of grof

Donderdag, vrUdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Schouderkarbonade

100 gram GEPANEERDE

SNITZELS

Jozef "ScbabbinlC
-rfiïesteWtker

flèngdo

3.25

1.98

Melk moet . . . Brood ook ! ! !
maar dan wel van uw ECHTE BAKKER

DINSDAG EN WOENSDAG

HARDE BROODJES 10 st.
(op de vloer gebakken)

DONDERDAG

TARWEPUNT JES 5 st.
(da's pas lekker)

VRIJDAG EN ZATERDAG

OBERLaNDER 2.10

MET EEN SMUK KAN JE DAG ND3T STUK;

DE GEHELE WEEK

APPELSMUK per stuk 1.70
(alleen verkrijgbaar bij de 400 Echte Bakkers

in Nederland

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

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05760-19771

Houdt U van

GEBAKKEN BOKKING ?
a.s. vrijdag 29 januari op de markt,

hebben w/j ze in de rek/ame

U betaalt dan geen 2.00 (de normale
prijs) maar per stuk slechts

1.25

NIEUWJAARS
VISITE ?

6 MOSCOVISCHE CAKEJES

100% ROOMBOTER van 2.95 voor 2.45

6 BOLUSSEN ouderwets lekker
100% Ruwe Rietsuiker van 4.50 voor 3.95

BAKKERIJ KREUNEN
DAT is goed trakteren !

TELEFOON 05753-1474

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

KOOLRAAP
500 gram

0.95

WITTE KOOL
500 gram

0.95

Verder volop: ANDIJVDZ, BLOEMKOOL,

SPRUITEN, PREI, UD3N ENZ.

In onze verkoopbloemenkas:

3.50

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo (GUL) - Tel. 05753-1473

SCHRÖDERSTOFFEN

Een rek vol restanten

CONFECTIE nu

HALVE PRIJS

B.H.'$ HALVE PRIJS

SCHRÖDER bij de kerk

Ruurlosewcg 1 - HengeloGId. Telefoon 05753-1232

BOTERHAMWORST
100 gram 0.98

GEP. VARKENSSNITSEL
100 gram f .35

RUNDER RIBSTUK
500 gram 7.98

PAARDE ROOKVLEES
100 gram 1.9g

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 29 februari 1988

l Itr. DRIE STERREN JENEVER 18.45
l Itr. DUJ ARDIN VIEUX 18.45
l Itr. GORTER

CITROENBRANDEWIJN 11.95
l Itr. BOLS BESSENJENEVER 14.75
l fles PAERELSKRUUT 19.60
l fles SMIRNOFF VODKA 18.95
l krat ALFA BIER 14.75
l f les j e DU VEL BIER 2.00

Bij een krat (24 flesjes)
DUVEL GLAS G R A T I S

UW BESTELLING WORDT

GRATIS THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

ZOMERPROGRAMMA

Verenigingen die tussen half juni en half sep-

tember 1988 in de gemeente Hengelo (Gld.) iets

organiseren, dat in aanmerking kan komen

voor opname in het VVV-zomerprogramma

worden verzocht dit uiterlijk zaterdag 6 februari

a.s. op te geven (schriftelijk) aan het secreta-

riaat van WV, de heer A. J. Memelink, Kastan-

jelaan 4. Opname is, mede in verband met de

plaatsruimte, ter beoordeling van W V.

Graag VOLLEDIGE gegevens (dag, uur, om-

schrijving aktiviteit).

Miljoenen postzegels worden er dagelijks ver-

zonden, maar ook miljoenen mensen hebben

een hobby

POSTZEGELS SPAREN
Voor deze boeiende hobby hebben wij al jaren

diverse artikelen in ons assortiment:

POSTZEGELPAKKETTEN (vele landen)

STOCKALBUMS in diverse maten

LANDEN-ALBUMS

PINCETTEN - LOEPEN

POSTZEGELSTROOKJES

KLEMSTROKEN

TANDINGMETERS - SNIJAPPARATEN

Ie DAG-ENVELOPPEN

Reeds een groot aantal klanten hebben een

vaste afname van de voorbeplakte enve-

loppen. Er kunnen er nog weer enige bij.

In Nederland zijn er tenminste 300.000

spaarders van de eerste dagenveloppen

waarvan reeds de 250e uitgave verscheen.

BOEK. EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17, Hengelo (Gld.) tel. 05753-1253

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info!*
lijn O70-614 614

A" \Jy vnendén van öe hartsJchtng

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

": Bakkerij Bruggink
8H RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

Deze week:

8 BOLUSSEN

van 6.00 voor 4.75

va 3KHVM aa KVA awavM aa MVA

KOMT, KIJKT EN ZD3T

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

1 kg KABELJAUW FILET
nu 13.50 per kg

Eet meer vis omdat het
LEKKER en gezond is

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTKXTIEL

WANDDECORATD3S - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: OA.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichiing - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

l kilo WINTERPEEN met
l kilo UIEN 0.95
3 KIWI'S 1.95
Verse WITLOF (eigen oogst)
vanaf 0.95 per kilo
BINTJES van de klei
25 kilo 6.25

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

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



Met vreugde delen de werkgroep en de getui-
gen mede, dat op donderdag 14 januari 1988,
om 20.30 uur is opgericht, via z.g.n. „geboorte-

akte", een

Oudheidkundige vereniging
in de gemeente Hengelo, provincie Gelderland-
Nederland.
Talrijken betuigden hiermede hun instemming,
door aanwezigheid in de Raadszaal te Hengelo
(Gld.). De belangstelling groeit nog steeds.

Mocht men geïnteresseerd zijn in het toe-
komstige werk van de nieuwe vereniging, dan
kan men zich wenden tot het correspondentie-
adres: Kerkstraat 17 - 7255 CB Hengelo (Gld.),
Tel. 05753- 1253 (A. Lubbers).

De werkgroep

Van vele zijden mochten wij snelle en kordate
hulp ontvangen, na de brand in onze woning

aan de Leliestraat. Vooral buren, brandweer en
familie danken wij in het bijzonder. Het heeft

ons enigszins gerustgesteld, om weer enigszins
een normaal leven te leiden. Aangezien het "ons

onmogelijk is al diegenen te bedanken, betui-

gen wij onze erkentelijkheid via deze weg, ook

voor de telefonische en schriftelijke reacties.

FAM. J. GIESEN

Fokkinkweg 10,

Hengelo (Gld.).

Verzorgingscentrum ,De Bleljke'

Beukenlaan 37, 7255 DL Hengelo (Gld.)

Wij vragen per 15 februari a.s. een

BEJAARDENVERZORGER (m/v)

Salaris volgens CAO bejaardentehuizen

Sollicitaties aan de directie

U.V.V. HENGELO (GLD.)

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

De Nieuwjaarsbijeenkomst voor bejaarden op woens-
dagmiddag 13 januari 1988 mag als zeer geslaagd ge-
noemd worden.
De presidente mevr. v. Dijke-de Goede heette ieder-
een hartelijk welkom en wenste de vele bezoekers
namens de U.V..V een voorspoedig 1988 toe! De
middag werd ingevuld door enkele U.V.V.-sters en
ook de bejaarden lieten zich niet onbetuigd. Het
huisorkest de heren Lenselink en Lubbers zorgden
voor een gezellige sfeer! En onder het genot van
oliebollen, een hapje en een drankje werden voor-
drachten en sketches ten gehore gebracht. Het be-
jaardenkoor zong nog enige liederen en tenslotte
werd er een bingo gespeeld. Al met al een heel ge-
slaagde middag.

TENNISVERENIGING KEIJENBORG OPGERICHT

Maandag 18 januari j.l. vond in het dorpshuis „De
Horst" te Keijenborg onder grote belangstelling de
oprichtingsvergadering plaats van de Tennisvereni-
ging Keijenborg. In juli 1987 heeft een werkgroep,
bestaande uit acht personen, het initiatief genomen
om de mogelijkheid te onderzoeken van de realisatie
van eigen tennisbanen in Keijenborg. Al spoedig bleek
dat de behoefte voor plaatselijke tennisbanen nog gro-
ter was dan de werkgroep aanvankelijk vermoedde.
Dit was voor de werkgroep een extra stimulans om
de realisatie voortvarend ter hand te nemen. Kon-
takten werden gelegd met o.a. de Gemeente Hengelo,
de Gelderse Sport Federatie en de Stichting Waar-
borgfonds Sport. Het bleek mogelijk om centraal in
het dorp nabij het dorpshuis en de gymzaal een uit-
stekende lokatie te vinden. Teneinde in april a.s. nog
op de eigen banen te kunnen tennissen werd beslo-
ten een oprichtingsvergadering te houden, waarin
door alle aanwezigen het besluit werd genomen om
de Tennisvereniging Keijenborg op te richten. Be-
langstellenden kunnen zich alsnog voor informatie
en/of aanmelding wenden tot Aly Janssen, St. Jan-
straat 39, Keijenborg, tel. 05753-1760. De eerste al-
gemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag
2 feb.uari a.s. om 20.00 uur in het dorpshuis.

DURFCURSUS

De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
„De Graafschap" start eind februari met een oefen-
groep voor mensen, die het moeilijk vinden om voor

zichzelf op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep aan de orde
kunnen komen zijn: — nee zeggen, zonder je schul-
dig te voelen — gesprekken aanknopen op feestjes
e.d. — zomaar een praatje maken — complimenten

geven en ontvangen.
Er zullen 12 bijeenkomsten worden gehouden, op
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in het gebouw van
de Stichting ,,De Graafschap" aan de Kastanjelaan
15 te Hengelo (Gld.), onder leiding van twee maat-
schappelijk werksters, te weten Ria de la Rie en

Ellen Lagendaal.
Bent u ook iemand, die niet zo makkelijk durft, en
dit eigenlijk wel zou willen en hebt u belangstelling
voor deze durf cursus? Meldt u zich dan vóór 15
februari a.s. bij Yvonne Menting; zij is op werkdagen
van 8.30-10.00 uur bereikbaar onder tel.nr. 05753-2345.

PAX-MENSEN OP DE BUIS

Een 24-tal personen van de voetbalver. PAX uit Hen-
glo Gelderland kreeg een uitnodiging om opnames
van het AVRO-programma „Prijs je rijk" eens van
dichtbij mee te maken. Voor een persoon uit dit ge-
zelschap werd het motto bewaarheid, nl. voor Georg
Veenhuis. Hij belandde in de finale en bemachtigde
hierbij een grote Koel-combi en 6 Compactdiscs. Georg
als bestuursambtenaar wel wat gewend, liet zich niet
van de wijs brengen door de veel pratende Fred Oster.
Christiaan van Petersen was de tweede uit het Hen-
gelose gezelschap, welke mocht deelnemen aan de
strijd. Hengelo wordt weer eens genoemd, goede
reclame voor de „Hoofdstad" van de Achterhoek, het

Hengelo met een G, het goede Hengelo.

Uw

w/ndmo/enbakker
presenteert
deze weeft

WND/MOLENB/KKERS

BESCHUITBOLLEN 0.45
Uit ons eigengemaakte

koek-assortiment

GRONINGER KOEK 2.50

Bakkerij H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

OPRUIMING
De laatste resten Gordijnen

en vitrages, waaronder veel
valletjes voor HALF GELD

„DE S P A N N E V O G E L "
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

BEKENDMAKING
In verband met de jaarlijkse personeelsreis
zijn de gemeentesecretarie en het buro gemeen-
tewerken GESLOTEN op donderdag 4 februari
en vrijdag 5 februari 1988.

Het buro van de burgerlijke stand is op beide
dagen voor spoedeisende gevallen geopend van
9.00-11.00 uur.

Het gemeentebestuur van Hengelo.

THEORIE-CURSUS

AUTO EN MOTOR

Brammen: aanvang 26-1-'88

Eeïbeek: aanvang- 10-2-'88

Steenderen: aanvang l-2-'88

Voor Baak-Wichmond GRATIS halen

en brengen

CHAUFFEURSCURSUS CCV-B
20 lesavonden aanvang 2-3-'88

GEVAARLIJKE STOFFEN ADR
10 zaterdagmiddagen aanvang 20-2-'88

Verkeersschool

M85RAMP
Telefoon 05756 -1654

THEORETISCH • PRAKTISCH DEBESTE

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang nr. 2
Week van 11 januari t.e.m. 18 januari 1988

12 januari: Bij een gehouden verkeerscontrole wer-
den een drietal fietsers bekeurd terzake het niet voe-
ren van verlichting. Een automobilist had er niét bjj
nagdeacht dat het 's nachts had gevroren en was
gaan Tijden terwijl al de ruiten van zijn personen-
auto nog waren bevroren.

Een aanrijding met gewonde vond plaats op de Vars-
selseweg ter hoogte van de Vierblokkenweg. Een
plotseling overstekende fietser werd door een perso-
nenauto gegrepen. De fietser is per ambulance over-
gebracht naar een Doetinchems ziekenhuis.

13 januari: Op de Steenderenseweg vond een aan-
rijding plaats tussen twee personenauto's. Er ont-
stond lichte schade. Een der pairtijen reed door naar
zijn woning. Is door ons thuis bezocht en verklaarde
niets van de aanrijding gemerkt te hebben.

Bij een café waren problemen ontstaan tussen hou-
der en klant. De klant was overmatig voorzien van
alcohol en daarom wilde de café-houder geen drank
meer aan deze klant schenken. De klant zal de toe-
gang worden ontzegd.

15 januari: Op de Hengeloseweg vond een verkeers-
ongeval plaats. Een bestuurder van een personenauto
reed tegen een langs de rijbaan staande boom. De
auto raakte daarbij totaloss en een passagier moest
per ambulance worden overgebracht naar een Doe-
tinchems ziekenhuis.

16 januari: Aangifte werd opgenomen van een eige-
naar van een bruine herenfiets. Deze had zijn fiets
aan de Kastanjelaan geparkeerd. Echter bij terug-
komst was zijn rijwiel verdwenen.

Wederom vond er een aanrijding plaats. De plaats
van handelen was nu de kruising Hogenkampweg
met de Steenderenseweg. Oorzaak van het ongeval
was dat er geen voorrang werd verleend aan een van
rechts komende personenauto. Twee personenauto's

werden beschadigd.

Tips: Enkele tips zijn bij ons binnen gekomen naar
aanleiding van enkele vernielingen alhier. Eenieder
bedankt, onderzoek wordt voortgezet.
Als er nog mensen zijn die ons iets kunnen vertellen
dan zouden wij dit gaarne vernemen op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Hengelo (Gld.), 18 januari 1988

I. J. G. Tabor

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
BIEFSTUK 100 gram 2.10

SNITZELS 100 gram 1.49

ZEEUWS SPEK 100 gram 1.10

RAUWE HAM 100 gram 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang ! !

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

In tegenstelling tot voorgaande berichten waarin wij

U verzochten om al uw advertenties op te geven en

drukwerk te bestellen via de boekhandel, maken wij

U er nu op attent, dat U zich vanaf heden kunt ver-

voegen op ons nieuwe adres van de drukkerij:

Regelinkstraat 16

Postbus 63

7265 ZH Hengelo (Gld.)

TeJ. 05753-1456

De nieuwbouw is nog niet voltooid, maar onze werk-

zaamheden worden al wel verricht in het nieuwe

pand.

DRUKKERIJ WOLTERS

K. F. Lubbers

en medewerkers.

JAARVERGADERING „LOOFT DEN HEER"

HENGELO (GLD.)

Voor de Ohr. Zangvereniging „Looft den Heer" was
het jaar 1987 er een met vele gedenkwaardige mo-
menten. Een 80-jarig bestaan mocht de revue passe-
ren, hetgeen zich manifesteerd in het Jubileumcon-
cert in sporthal „de Kamp" door ontelbaar velen bij-
gewoond.

Een zwarte bladzijde was het plotseling wegvallen
bij de voorbereiding op dit Concert door de ziekte en
het overlijden daaraan van dirigent G. J. Scheffer,
welke meer dan 30 jaar de leiding had over het koor.
Gelukkig bleek de heer G. J. Hietkamp uit Winters-
wijk, bereid om tijdelijk de leiding op zich te nemen
en de voorbereidingen op het Jubileumconcert, dat
toen al in volle gang was, te vervolgen.
Na het overlijden van de heer ,G. J. Scheffer
ontviel de vereniging ook het ere-lid mevr. H. Lub-
bers, welke ruim 67 jaar lid was van „Looft den
Heer". Beide overleden leden werden in de jaarver-
gadering in ,,Ons Huis" met enige ogenblikken stilte
herdacht.

De hoop om de heer Hietkamp ook na de uitvoering
te kunnen behouden, kon niet worden beantwoord,
omdat deze om persoonlijke redenen moest bedanken.
Na een sollicitatieprocedure kwam als de nieuwe man
uit de koker de heer J. Noordijk uit Apeldoorn (36
jaar). De nieuwe dirigent heeft met succes de studie
koordirectie afgerond en deed bij enkele andere koren
de nodige ervaring op.
Het eerste contact tussen leiding en koorzangers
was een veelbelovende start en samen hopen zij het

goede werk voort te zetten naar tevredenheid.
Uit de boeken van pennigmeester J. Schuurman
bleek, dat het jaar met een batig saldo werd' afge-
sloten. Door de kascommissie, bestaande uit mevr.
Denkers-Wentink en mevr. Wullink-Heersink, wer-
den de bescheiden in orde bevonden.
Evenals de penningmeester werd ook de secretaresse
lof toegezwaaid.

De plannen voor het komende seizoen bevatten o.m.
deelname aan Unicefconcert, concert in de kerk, een
zangerscontactavond, en medewerking aan een kerst-
concert en de kerstnachtdienst.

De wens bestaat er ook om in bejaardencentra te
mogen optreden. Daartoe zal contact worden op-
genomen met de directies.

Ter vergadering werd ook de bestuurssamenstelling
kenbaar gemaakt, welke luidt als volgt: A. A. Schol-
ten (voorzitter); T. Langeler-Ruesink (2e voorzit-
ter); J. Schuurman (penningmeester); J. Jolink (2e
penningmbeester) ; R. Walgemoet-Wagenvoort ("se-
cretaresse); W. Bloemendal-Zemmelink (bibliotheca-
resse) ; Tr. Roenhorst-Lubbers (bibliothecaresse).
Met de komst van nieuwe leiding werd de wens uit-
gesproken, dat er ook weer belangstelling komt van
jongeren toe te treden als lid van de vereniging.
Vanaf maandag l februari gaat men weer van start
op de maandag, na daarvoor i.v.m. afsprken van
de dirigent, welke hij elders had, op een andere dag
heeft gerepeteerd. De repetitietijden zijn elke maan-
dagavond van 20.00-22.00 uur in „Ons Huis".
Opgave kan geschieden bij de voorzitter (tel. 2228)
of de secretaresse (tel. 2902).

CAMEL WINTER MASTERS MOTORCROSS

VENRAY 31 JANUARI

Zondag 31 januari wordt het motorcrosseizoen in Ne-
derland geopend met de Camel Winter Masters Mo-
torcross te Venray op het overzichtelijke Grand Prix
circuit „De Peel". Hoofdmoot van het middagvullen-
de programma vormen de internationale coureurs op
hun 250 en 500 cc motoren die gaan strijden om de
vette prijzenpot van maar liefst 34.000 gulden. SMC
Venray is daarmee een van de eerste clubs die het
aangedurfd heeft om een internationale wedstrijd te
organiseren zonder de deelnemers een (te) groot
startgeld te betalen. Rijders die nu de buidel willen
vullen zullen eerst moeten presteren en met dat
laatste zal vooral het publiek het eens zijn.
Favoriet in het sterke deelnemersveld zijn de twee
KTM fabrieksrijders Kees van der Ven en de Belg
Jacky Martens. Beide wonnen tijdens de afgelopen
Kerstcross een manche en verkeren in een goede
konditie. Toch lijkt het de laatste jaren alsof Kees
van der Ven een soort patent heeft verkregen op het
winnen van internationale wedstrijden in Nederland.
Een manche verliezen wil nog wel eens gebeuren
maar aan het eind van de dag staat Kees toch meest-
al bovenaan op het erepodium. Zo ook vorig jaar in

Venray.
Wie moet (en) hem daarvan afhouden. Pedro Tragter
misschien, de zeer talentvolle Venko-Honda rijder uit
Epse of Leo Combee die als u deze regels leest waar-
schijnlijk net terug is van een reis naar India. Daar
heeft hij samben met Alwin van Asten voor Kawa-
saki deelgenomen aan een stadioncross tellende voor

het wereldkampioenschap. Combee schitterde in 1986
tijdens de GP in Veniay. En wat zal Van Doorn
doen. In ieder geval zijn best wil hij wat verdienen
en voor „verdienen' is de Boekelse Cagiva fabrieks-
rrjder altijd wel te vinden.
Niet alleen van Jacky Martens mag er van Belgische
kant veel goeds verwacht worden van Peter Dirkx,
Jo Martens, Dirk Geukens en André Vromans. Dat
de Belgen bekend staan om hun nimmer aflatende
inzet behoeft voor de echte crossfans geen nader be-
toog. Dat de wedstrijd in Venray zo vroeg in het sei-
zoen is heeft als groot voordeel dat er veel Belgen
naar Venray kunnen komen omdat er „thuis" dan
nog geen wedstrijd is.
Behalve Belgen verschijnen er in Venray ook een
achttal Engelsen waaronder Stuart Coyle. Perry
Leask en Julian Clark aan de start. Misschien niet
de bekendste namen maar wel coureurs die willen
presteren omdat ook zij voor een minimaal garantie-
bedrag naar Nederland komen.
Leif Nicklasson, de Rodil-cup winnaar van 1987, ver-
tegenwoordigd Zweden.
Uit Duitsland komt de sympathieke Grand Prix rij-
der Walter Grühler en de net over de grens wonende
Henry John v.d. Berg.
De trainingen beginnen in Venray om 10.00 uur, het
startsein voor de eerste manche wordt om 13.00 uur
gegeven. De entree is met f 15.00 aan de lage kant ge-
houden (jeugd half geld).
Circuit „De Peel" is te vinden langs de Middenpeel-
weg vlak bij vliegveld de Peel. Uiteraard staat alles
duidelijk met pijlen aangegeven.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

AGENDA voor de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Hengelo op dinsdag 2 februari
1988, te 20.00 uur in het gemeentehuis.
1. Opening; 2. Vaststelling van de notulen van de
openbare vergaderingen van 8 en 17 december 1987;
3. Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Voorstel
tot benoeming c.q. aanwijzing van vertegenwoordi-
gers of plaatsvervangende vertegenwoordigers in

diverse instanties; 5. Voorstel tot benoeming van
leden in de vaste commissies van advies en bijstand;
6. Voorstel tot het ongegrond verklaren van een be-

roepschrift, ingediend door de heer E. G. Halfman,
alhier, tegen het besluit tot weigering van een bouw-
vergunning; 7. Voorstel betreffende een door de heer
A. Geurtsen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State ingediend beroepschrift tegen de weigering
van een woonvergunning; 8. Voorstel tot aflossing-
ineens van gemeentelijke leningen verstrekt aan de
Woningbouwvereniging „Thuis Best", alhier; 9. Voor-
stel tot vaststelling van een nieuw Taambesluit met
betrekking tot de Regeling geldelijke steun voorzie-
ningen aan huurwoningen 1987; 10. Voorstel tof wty
ziging van de legesverordening; 11. Begrotingswijzi-

gingen; 12. Rondvraag; 13. Sluiting.



U zitgoed met eenauto van een
vertrouw^ bedrijf.

Achter iedere
BOVAG-vakman staat een
grote organisatie. Daar zit
u goed mee, dat geeft .
zekerheid Uw BOVAG-
autobedhjf kent bijvoor-
beeld uitstekende rege-
lingen voor financiering,
leasing en verzekering.

Het is een allround
vakbedrijf. dat u deskundig
adviseert Van onderhoud en
reparatie wordt veel werk
gemaakt Altijd met de
bekende BOVAG-garantie.
Veilig idee ts dal Ga gerust
even langs voor een
gesprek

St.Janstraat28 Keljenborg Gld. Tel. 05753-1977
Ford Sierra 1.6. 3-drs wit, 19.000 km

1986
Ford Sierra 1.6 + LPG, 3-dr», blauw
50.000 km 1984
Nissan Micra SDX, wit, 24.000 km 1986
Seat Fura, rood, 30.000 km 1986
Opel Kadett 1.3 LS, GT-uitv.
wit, 30.000 km 1986
Opel Kadett 12 S + LPG groen 1984

Opel Kadett 13 S + LPG, rood
Opel 13 S . wit
Opel Kadett 13 S goud met
Opel Kadett 16 D, rood 95.000 km

Ford Fiëeta 1.1 groen met
VW Golf, 4-dr*. rood met
Citroen 2 CV 6, rood, 50.000 km
Flat 127 Super, rood

1981
1983
1980

1985
1983
1980
1983
1982

Verkoop van elk merk nieuwe auto.

!<IBOVAG OCCASIONS

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KJLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B . S M E I T I N K
Telefoon 05753 - 2524

Met zorg voeren wy opdrachten uit

op het gebied van

GRAFWERK
Inlichtingen te verkrijgen bij:

J. KUIPERS
BLOEMENHUIS

Raadhuisstraat 2 . Hengelo (Gld.) - Tel. 1227

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

ZONDAG 31 JANUARI

BINGO
aanvang 20.00 uur

zaal open 19.30 uur

Zaal WINKELMAN Keijenborg

Org. B.V. 't CENTRUM

Overjarige LP' s en MC' s
7.50 per stuk of

5 voor 25.00
Ook het adres voor alle C.D.'s
Platenbar

„DE S P A N N E V O G E L "

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.

C.P.B. AFDELING HENGELO

20 januari hielden de dames van de C.P.B, de jaar-
vergadering. Sreker was die avond de heer Vrogten
die vertelde over de P.T.T. Hij vertelde hoe de post
gesorteerd en verwerkt wordt. Er was een wedstrijd
blomen. Het bestuur werd gewisseld. Mevr. Wolsink
bloemen. Het bestuur werd gewisseld. Mevr. Wolsink
werd vervangen door mevr. Schieven-Bruil.
De heer Vrogten kreeg een enveloppe aangeboden.

„Zo", zei de ene vriendin
tegen de andere, ,,ik heb
er mijn 3 kilo weer af met
Malsovit". Wordt het tijd
dat U ,ook aan de Malsovit
begint? Bij bakkerij Hek-
kelman, Raadhuisstraat 35
Hengelo (Gld.).

Dit laatje
niet schieten.

Jaffa Sinaas-

appelen 10 stuks

Goudreinetten

2 kg

349
299

WAARDEBON

KIPPEBOUTEN

kg 450

Paté 9 soorten

100 gram

Eiersalade

250 gram

98
299

Zaterdag-voordeel:

Malse Bicflap-

pen 500 gram

Maandag en dinsdag l en 2 februari

Bahmi of Nasi-

vlees 500 gram

598

348

A.H.

Brouwers Bier

krat 24 fles 995
A.H. Dubbel vla,

van/aardb. en l

choc.-van. Itr. '

Florijn Jonge

Jenever Itr.

Pollen Bessen-

jenever Itr.

1785
1395

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

STICHTING REANIMATIE

regio Gelderland

organiseert op dinsdag 2 februari

a.s. een

U kunt van 79.30 f of 20.30 uur
terecht bij ZAAL MICHELS

Kosten f 7.50

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Uw schoorsteen laten ve-
gen. Een goed adres: ,,de
Deurdouwer", Keijenborg,
tel. 05753-1550, b.g.g. 3635

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond voor seizoen
1988. Loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg l, Keijenborg
tel. 05753-1585.

±-

KIERHEESTERS

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Te koop: eiken bankstel,
kinderf iets, 5-7 jaar en
C.V. radiator, alles in zeer
goede staat, tel. 05736441.

Te koop: keuken met ap-
paratuur. Prijs nader over
een te komen. Rozenstraat
31, Hengelo (Gld.), tel.
05753-2990.

AANZIEN
1987

'n goede terugblik

op het vorige jaar.

Prijs boek: f 19.90

De voorraad ervan

is niet onuitputtelijk.

Koop snel.

W O L T E R S
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

Hengelo (Gld.)

Tel. 1253

t.o. Remigiuskerk

Motorolie drums 60 liter
15 W/50 vanaf f 169.— ex-
clusief B.T.W. Kroon, olie-
en smeermiddelenleveran-
cier Verhey, Steenderen,
tel. 05755-2202, b.g.g. 1593.

„Keidarpers"! Versier eens
wat tijdens de carnavals-
dagen. Uw huis met vlag-
gelinten geeft fleur tijdens
het carnaval. Prins Rabol-
dus I biedt U vlaggelfhten

aan voor f7.50 per 10 me-
ter, te koop bij Auto Kemp
St. Janstraat 28, Keijen-

borg.

DANSEN met

Zondag 31 januari

Zondag 7 februari

La Strada
jisstraat 36 Telefoon C

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 31 JANUARI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Ribbink

Goede Herder Kapel

10.15 uur : ds. Hendriks

Vryz. Herv. kerk

Geen dienst.

778e Staatsloterij
De nieuwe staatsloten zijn

vanaf heden weer te koop

bij de Dierenshop, Henge-

lo (Gld.), tel. 2396.

's Maandags gesloten.

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

lïjn O7O-614 614
\J/ vneoden «in ds? hnrtstcFiimg

m i i i i H i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i l l l I I T T f f l

COLLECTE-OPBRENGST NATIONALE

DIABETESWEEK BLIJFT ELK JAAR STIJGEN

Het begint zo langzamerhand op een goede traditie te
lijken. De opbrengst van de collecte-actie „Geef 's
voor diabetes" vertoont jaar op jaair een stijgende
lijn.

Werd er in 1984 nog 1,4 miljoen ingezameld, drie jaar
later is dat bedrag verdubbeld. De opbrengst van de
collecteweek 1987 bedraagt namelijk niet minder dan
2.675.000 gulden.

Het overgrote deel van dit bedrag is opgehaald met
de collectebus f2.275.000,—. Het resterende deel van
f400.000,— is binnengekomen via de giro-actie. Ook
een uitstekend resultaat dus, dat zeker niet verwaar-
loosd mag worden. Dat de opbrengst in 1987 weer
beduidend hoger ligt dan het vorige jaar is in de eer-
ste plaats te danken aan de enorme inzet van de col-
lectanten en de coilecteieiders. Vooral deze mensen
heboen een grote pluim verdiend. Zeker als je be-
denkt dat net stuk voo^ stuk vrijwilligers zijn. En
vaak zelis mensen die jaar in jaar uit klaar staan
voor het Diabetes Fonds Nederland.

De advertenties, de folders en de Socuterafilmpjes
zullen ongetwijfeld ook van invloed zijn geweest.
Alle uitingen gingen ditmaal over de situatie dat
iedere diabeet zo normaal mogelijk probeert te leven,
maar dat hij/zij daar wel alles voor moet doen. De
lezer/kijker werd uitgenodigd ook iets te doen. Na-
melijk geld geven voor belangrijk wetenschappelijk
onderzoek. Ter verbetering van de behandeling en
in de toekomst, de eventuele genezing van suiker-
ziekte.

Dat geld is er nu. Het zal ook worden gebruikt om
het gevaar van nare complicaties terug te dLingen.
Zoals hart- en vaatziekten, blindheid en zenuw- en
nierbeschadigingen.

Het geld stelt de wetenschap ook in staat te onder
zoeken of diabetes al in een vroeg stadium kan wor-
den opgespoord, of om er achter te komen hoe het
nou eigenlijk precies zit met suikerziekte en erfelijk-
heid. Als daar meer duidelijkheid over komt, kan dia-
betes in de toekomst wellicht zelfs worden voorko-
men. Met het geld dat is ingezameld tijdens de col-
lecteweek steunt het Diabetes Fonds Nederland ook
nog andere projecten.

Zoals een voorlichtingsprogramma voor jonge dia-
beten, waarin hen geleerd wordt zo normaal mogelijk
met hun suikerziekte om te gaan. Diabetes kan ten-

slotten diep ingrijpen in iemands leven.

Het DFN wil nieuwe projecten kunnen blijven steu-
nen. Daarom wordt er dit jaar ook weer gecollec-
teerd.

Het DFN ve:trouwt er op dat de goede traditie van
de stijgende opbrengst zich onverminderd voort zal
zetten.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens he,t weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 25 t.e.m. 31 januari

J. Koning, tel. 1266.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.

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

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek'

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

RJL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 30 jan.: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 31 jan.: 10.00 uur: Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

RJL Kerk KeUenborf

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur-
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

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

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Hot Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221-NA Steenderen< telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Denneniust", Slephanotisweg 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 g-emeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.



Voorwoord burgemeester van Hengelo (Gld.)

Unicef is een wereldorganisatie, die noodhulp-programma's ontwikkelt voor met
zorg gekozen locaties. Met zorg gekozen, niet omdat de selectie van die locaties
moeilijk zou liggen, maar omdat er zo vreselijk veel hulp te bieden is en er te
weinig middelen voorhanden zijn.

Dat betekent kiezen. Kiezen voor de meest doelmatige hulp in de meest kwets-
bare situatie. Steeds is het centrale punt daarbij de situatie van het kind.

Voedselhulp, onderwijs, medische hulp, landbouwvoorlichting zijn stuk voor
stuk thema's die door Unicef in noodhulp-programma's zijn omgezet. Met de
hulp van de deelnemende landen, in financiële of materiële zin, kan die hulp
geboden worden. Dit blijft een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van
deze hulpacties.

De wereldwijde aandacht en ondersteuning voor dit werk is van wezenlijk be-
lang voor de vele problemen die nog steeds heersen in veel derde-wereld lan-
den. Wij kunnen ons niet meer aan die verantwoordelijkheid onttrekken.

Ook plaatselijk geldt dat evenzeer. Ook van U wordt gevraagd een keuze te
maken. Een keuze voor uw verantwoordelijkheid. Samen met de vrijwilligers,
die zo onmisbaar zijn voor het werk van Unicef, kunt U hulp bieden.

Gaarne spreek ik de hoop uit dat de aanstaande culturele manifestatie in de
sporthal „de Kamp" wederom een groot succes zal worden, mede dankzij de
inzet van het Comité en de medewerking van de vele deelnemers.

Met uw financiële bijdrage biedt U hulp, en dat kan nooit genoeg zijn.
Daar kunt U NU voor kiezen!

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité

De actie „Afrika NU", waarvan Unicef deel uitmaakte, heeft nog maar kort ge-
leden uw aller aandacht héél indringend gevraagd l

Unicef zet zich al jaren in voor hulp op de langere termijn. Met name hebben
daarbij onderwijs en voorlichting de hoogste prioriteit. Dit houdt in, het streven
naar het ontstaan van een situatie, waarin mensen zichzelf leren helpen en daar-
mee de kwaliteit van het leven van hun kinderen en dus óók van hun eigen leven
kunnen verbeteren. ,

Niet alléén uw financiële hulp daartoe is voor hen van belang. Ook uw interesse
en eigen creativiteit zijn nodig om met hen mee te denken en daden te stellen.
Daarom is deze uitnodiging voor het bijwonen van het 6e Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF zo belangrijk!

Het Unicef-comité Hengelo (Gld.)
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AANVANG 19.30 UUR

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

unicef
Sporthal „DE KAMP"

te Hengelo (Gld.)

ENTREE GRATIS

Medewerkenden:

de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"
Muziekvereniging „Sint Jan"
Hengelo's Gemengd Koor
de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer"
Christelijke Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria
Popkoor „The Keys"
het Achterhoekse Vocaal Kwartet

Tijdens de pauze: Rock-'n-Roll groep „The Hurricanes'
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Dank aan de rabobanken in Hengelo en Keijenborg
Deze pagina werd mogelijk gemaaktjjdoor de volgende ADVERTEERDERS:

Op ons kunt

U rekenen

en dat vezekeren wij U!

assurantiën

RUIME KEUZE IN

OCCASIONS
ZOWEL NISSAN ALS VREEMDE MERKEN

ALLE NISSAN-MODELLEN
BIJ ONS IN DE SHOWROOM!

NISSAN

Jos Herwers ° Hengelo GW
HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2244

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

X _

goma ontwerpt en
produceert

metaalwarenfabriek

BV
RUURLOSEWEG SOA
7255 MA HENGELO GLD.
HOLLAND
TELEFAX 05753-3973
TELEFOON 05753-2710
TELEX 49439

Tanaka STIHL W l D E F / 4 S H / O N

HARMSEN
IJZBMAREN

Voor... betere kwaliteit
... meer rendement
... meer veiligheid

i KLEDING^ NETEVEt

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

-N ET EVEN ANDERS

installateurs = gas, u/ateî elektra.cv.
f^j Ordelman & Dijkman

25753^
g/d.

086

Steentje voor steentje vakwerk. Met onze uitstekende
optiek bouwen wij aan een tevreden klantenkring.
Voorlichting: vakkundig monturenassortiment: zeer
grote enorme glazenverscheidenheid. U kunt op ons
bouwen.
De oogmeting wordt gedaan door een van onze gedi-
plomeerde vakmensen.

A.GROOT KORMELINK
iek horlogerie goud & zilver

Kennismaken met Van Geenhuizen bv
,,Komplete bouwverzorging" is ons uitgangspunt, vanaf de eerste ideeën via het

ontwerp en de bouwvoorbereiding tot en met de uiteindelijke realisatie en de

nazorg. Deze ..turn-key" benadering, garandeert het best dat uw wensen volledig

worden uitgevoerd. U behoudt zo ook duidelijk zicht op de totale kosten en de

bouwvorderingen, want u heeft maar met één gesprekspartner te doen.

De ..komplete bouwverzorging" bieden we bij verbouw, renovatie en nieuwbouw

van zowel woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren als van horeca-, sport- en

rekreatieprojekten. Ook in deze zin is onze bouwverzorging kompleet.

Originaliteit, inventiviteit en veelzijdig vakmanschap. Trefwoorden die ons bedrijf

kenschetsen en aangeven waarom we zo snel en scherp gekalkuleerd kunnen

werken. ,,Komplete bouwverzorging" waarin het beste uit hoofd, hart en handen

wordt samengevoegd.

Voor een offertegesprek of voor meer informatie kunt u altijd terecht bij

Hengelo G. Spalstraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057I2-720II

VAN
CEENHUIZEN BV

Architektuur- en Bouwplanbureau, Postbus 47, 7255 ZG Hengelo G. Tel. 1921


