
57e jaargang no. 5 Dinsdag 2 febr. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEKS
Regelinkstraat 16
Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VCrschijnt dinsdags in:
Hengelo, KeUenborg,
Velswtyk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-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

BAKBLOEDWORST

500 gram

ZUURKOOLSPEK

De gehele week:

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

150 gram

Rauw ONTBIJTSPEK

Maandag, dinsdag en woensdag

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
fU" of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Schouderkarbonade

500 gram MAGERE

RIBLAPPEN

ZATERDAG 23 JANUARI

was een onvergetelijke dag voor ons toen we het

enorme gemeenschappelijke cadeau in ontvangst

mochten nemen.

We hebben er een goede bestemming voor

bedacht: samen dit jaar op reis naar Sumatra.

Dank aan de honderden goede gevers, waaronder

ook anonieme en aan de eveneens velen die ons

al vóór deze feestdag hebben bedacht met vaak

ontroerende brieven, bloemen en tal van

geschenken.

Dank aan Mevrouw J. Eil van Oest

Mevrouw C. Quarles van Ufford-Loeber

Heer G. A. E. Gerrits

Heer J. W. Hulshoff

Heer Chr. van Petersen

die als afscheidscomité zo veel dierbaar werk

hebben gedaan.

i j

i !

F. Schreuder

Schreuder -Alofs

i j
i j

• :

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

i Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

L/g KIEQ »̂ Deze week:

| ^SFjiy 5 gevulde KOEKEN |

van 5.25 voor 4.50 K
&
g Eigen gebakken ROGGEBROOD >

«j van 1.35 voor 1.00 e
£ B
va awavM aa NVA • HCTHHVH SKSVAV aa KVA

TE KOOP:

HOGEDRÜK-SPÜITEN
aantrekkelijke prijzen

SMEDERIJ BESSELINK
KEUENBORG TELEFOON 05753-1375

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering
Haal vóór l maart uw nieuwe verzekering bij de
Rabobank.

Premies vanaf f

U krijgt het plaatje direkt mee.

NEDERLA

Rabobank S
geld en goede raad

Hengelo Gld Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Hengelo Gld Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

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

Ontijzeringsfllter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05765-2041

Uw
windmo/enbakker /^ILDE
presenteert

deze week

NIEUW NIEUW

Zuurkool met worstbroodje 1.45
Afdeling koek

KANDIJKOEK 2.30
Onbetwist uw koekspecialist

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

VERBOUWINGSOPRUIMING
Roozegaarde Sport - Hengelo Gld



In plaats van kaarten
Op zondag 7 februari a.s. zijn wij

M. J. LENSELINK

en
N. LENSELINK - LUBBERS

40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wjj op deze dag
een receptie in Hotel Langeler van 19.00 tot
21.30 uuir. U bent van harte welkom.

Januari 1988.
Fokkinkweg 32,
7255 AK Hengelo (GIdJ.

In ,,de Reclame" van 26 januari is in de
UNICEF-(advertentie) pagina een foutje ge-
slopen, noch UNICEF, noch ondergetekende is
hiervoor aansprakelijk.
Wij nemen dit niemand kwalijk. Iedereen doet
wel eens naast het potje.

DAT VERZEKEREN WIJ U l

assurantiën

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.

JAARVERGADERING K.B.O.

(Kath. Bond voor Ouderen) te KEIJENBORG
Op de gehouden jaarvergadering van de K.B.O. te
Keijenborg kon de voorzitter mededelen, dat deze
organisatie momenteel 160 leden telt.
In het verslag van de penningmeester Mevr. Annie
Berentsen-Kersten bleek, dat de K.B.O. de laatste
5 jaren een subsidie ontving van de Kruisvereniging
van f750,— per Jaar. Dit jaar echter zal deze sub-
sidie niet meer verstrekt worden, wegens nodige on-
derhoudswerkzaamheden aan het kruisgebouw. De
voorzitter deelde in dit verband mede, dat men zeer
ingenomen is met deze subsidie, welke gebruikt
wordt voor het „Meer Bewegen voor Ouderen", het-
geen de gezondheid voor Ouderen ten goede komt,
maar dat het nu temeer hard aankomt, dat men deze
subsidie niet meer zal ontvangen. Eirg jammer . . .
Tevens deelde hij mede, dat het bestuur in bespre-
king is met het gemeentebestuur, om zo mogelijk te
komen tot oprichting van een adviesraad voor Oude-
ren, ook in deze gemeente. In dit verband zei hij,
het ten zeerste te betreuiren, dat er in deze gemeen-
te nog geen ANBO (Algemene Bond voor Ouderen)
en ook geen P.C.O.B. (Prot. Christelijke Bond voor
Ouderen) bestaat. Dan zou er in gezamenlijk over-
leg veel meer bereikt kunnen worden voor de be-
langen van alle ouderen in onze gemeente. Hopelijk
komt dit nog.
By de bestuursverkiezing waren aftredend: Mevr. Ja..
Smeenk-Hebben (niet herkiesbaar) en Mevr. A. Be-
rentsen-Keisten (wel herkiesbaar). Voor de vakante
plaats werd als bestuurslid gekozen de heer Jos. Bes-
selink.
Na de vergadering gaf de heer Verheij, fisio-thera-
peut, uitleg over de belangrijkheid van de fisio-the-
rapie voor de oudere mens.
Door de vele vragen, welke na deze uiteenzetting
gesteld werden bleek wel dat een en ander ten zeer-
ste op prijs gesteld werd.
Met nog een gezellig samenzijn werd deze vergade-
ring, waar bijna 100 leden aanwezig waren, gesloten.

HOUDT UW VARKENS GEZOND!

In de maand februari gaan bedrijfsvoorlichters van
het Consulentschap voor de Varkens- en Pluimvee-
houderij, medewerkers van de Gezondheidsdienst voor
Dieren en plaatselijke dierenartsen gezamenlijk „de
boer op".
Er worden dan in de provincie Gelderland 9 avond-
bijeenkomsten georganiseerd, waar gesproken wordt
over (preventieve) gezondheidszorg in de varkens-
houderij.
Waarom voorlichting over (preventieve) gezondheids-
zorg?
— Ziekte is schade: De Technisch-Economische Ad-

ministratie (TEA) geeft aan dat inkomensver-
schillen door ziekten onder de varkens kunnen op-
lopen tot tienduizenden guldens per bedrijf per
jaar.

— Export: Om 70% van de geproduceerde varkens te
kunnen blijven exporteren, moeten de vairkens vol-
doen aan eisen van de importerende landen.

— Volksgezondheid: De consument vraagt vlees, dat
vrij is van ziektekiemen, residuen enz. Via wet-
geving speelt de overheid hierop in.

Op de bijeenkomsten houden bedrijfsvoorlichters en
dierenartsen inleidingen over het nemen van maat-
regelen op het bedrijf, maar ook over de wetgeving.
Na de inleidingen is er gelegenheid tot het bezichti-
gen van de panelententoonstelling Preventieve Ge-
zondheidszorg.
Tevens is er gelegenheid om na te praten en vragen
te stellen aan de aanwezige bedirijfsvoorlichters, me-
dewerkers van de Gezondheidsdienst en de dieren-
artsen.
U bent van harte welkom op één van de volgende
bijeenkomsten:
— maandag l februari, Meilink, Borculoseweg l te

Barchem;
— dinsdag 9 februari, Gebr. Henduriks, Wehlseweg 34

te Didam-Loil.
Aanvang van de bijeenkomsten: 19.45 uur.

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

HINDERWET
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge airtikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
kend, dat door hen onder de gebruikelijke voor-
waarden om gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting te voorkomen of te beperken, op
26 januari 1988 vergunning is verleend inge-
volge de Hinderwet aan:
- de heer D. Bosch, Scharfdijk 2 te Hengelo

(Qld.), voor het oprichten en in werking
hebben van een loonbedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo (Gld.),
sectie C, nummer 1087 en 1088, plaatselijk
gemerkt Scharfdijk 2;

- de heer G. H. W. Enzerink, Varsselseweg 49
te Hengelo (Gld.), voor het oprichten en in
werking hebben van een veehouderijbedrijf/
loonbedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo (Gld.), sectie D, num-
mers 2525 en 2526, plaatselijk gemerkt Vars-
selseweg 49;

— de firma Stapelbroek en Jansen, Molenenk 4
te Hengelo (Gld.), voor het oprichten en in
werking hebben van een constructiewerk-
plaats op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo (Gld.), sectie F, nummers
2425 en 2426, plaatselijk gemerkt Molen-
enk 4;

- stratenmakersbedrijf A. Bijenhof, Boven-
straat 5 te Steenderen, voor het oprichten en
4n werking hebben van een stratenmakers-
bedirijf op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo (Gld.), sectie F, nummer
2403, plaatselijk gemerkt Prunusstraat 2c;

- drukkerij Wolters, Regelinkstraat 16 te Hen-
gelo (Gld.), voor het oprichten en in wer-
king hebben van een drukkerij op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
('Gld.), sectie K, nummers 1808 en 2215,
plaatselijk gemerkt Regelinkstraat 16.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-

ken liggen op de gemeenteseoretarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00-21.00 uur in
sporthal „de Kamp".
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
3 maart 1988 beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseur;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergun-

ning tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de be-
roepstermijn van kracht tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en met toepassing van ar-
tikel 60a van de Wet op de Raad van State een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de be-
schikking, dan wel tot het treffen van een voor-
lopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
Haire Majesteit de Koningin en worden gezon-
den aan: Raad van State, Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlich-
tingen kunt u zich wenden tot de gemeente-
secretarie van Hengelo, afdeling bestuurszaken,
telefoon 05753-1541, toestel 24.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen,
burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris.

Hengelo, 2 februari 1988.

HENDRIK KELHOLT is een bedrijf dat gespecialiseerd is
in het kweken van vaste planten die wij verkopen aan
hoveniers, tuincentra en andere kwekerijen.
Op onze l ha grote k weker i j worden meer dan 200.000
planten in container gekweekt.
Omdat de vraag naar onze planten nog steeds groeit, zoe-
ken wij per l maart een

MEDEWERKER
Deze medewerker voldoet aan de volgende eisen:
Middelbare tuinbouwschool A en O;
Gedegen kennis van vaste planten;
Moet zelfstandig kunnen werken;
Rijbewijs B/E
Omdat wij verwachten dat onze export naar Duitsland dit
jaar sterk zal toenemen, is een goede spreekvaardigheid
van de Duitse taal gewenst.
Het kunnen werken met een computer is een pré.
Sollicitaties richten aan:

H E N D R I K K E L H O L T
Regeiinklaan l - 7255 DA Hengelo - Telefoon 05753-1255

BEKENDMAKING VAN PRINS RABALDUS

VAN 50-JARIG BESTAAN DORP KEIJENBORG
Prins en adjudant 1987 deden voor het nieuwe
carnavalsseizoen „STUIVERTJE WISSELEN"

De prinsenprestatie 1988 van de carnavalsvereniging
,,de Keidarpers" was voller verrassing. Niemand had
vermoed dat Prins Gozewijn en zijn adjudant Martin
(resp. Jan Delsilnk en Martin van Hal) gingen stui-
vertje wisselen.
Voor het nieuwe seizoen was gekozen tot Prins de
vorige adjudant Martin tot Prins Rabaldus I en werd
gekozen tot zijn adjudant Jan Delsink.
De nieuwe Prins had ook nog als verrassing in petto,
dat het dorp Keijenborg als zodanig in 1988, al 50
jaar bestaat, een reden tot feesten.
De nieuwe Oudheidkundige Vereniging bood bij mon-
de van A. Lubbers de felicitaties aan de Prins en de
zijnen, voor dit historisch feit, met daarbij aanbieding
van een Achterhoeks paspoort.
Op ludieke wijze werd de komst van de nieuwe Jeugd-
prins Hugo I aangekondigd, n.l. door het binnendra-
gen van een grote boodschappentas aan een paal.
Even daairvoor was Jeugdprins Günther samen met
zijn Prinses Marie-José van de prinselijke waardig-
heid ontdaan. Omdat de Prins Gozewijn en zijn ad-
judant Martin in 1987 als peper- en zoutstel waren
binnengekomen werden zij in een soepketel samen
met het oude Jeugdprinsenpaar afgevoerd.
De taak van de nieuwe Prins was het huldigen van
een aantal personen, welke een onderscheiding ont-
vingen, Ans Sueters, Simone Stapelbroek, Adjudant

Jan, Irna Hilge, terwijl president Bertus Padberg
van zijn „eeuwige" hoedje verlost werd en een carna-
valssteek aangeboden kreeg.
Aangezien het dorp Keijenborg 50 jaar bestaat, was
de nieuwe Prins Rabaldus blij te kunnen mededelen,
dat volgens het teruggevonden Raadsbesluit van 30
december 1938 de goede schrijfwijze van het dorp
naar voren komt, gezien alle verwarringen.
Met grote vreugde kon geconstateerd worden, dat de
gang er in zit bij het Keijenborgse Carnaval. Met een
nauwgezet draaiboek werd de Pi insenprestatie welke
in zaal Winkelman de gehele middag in beslag nam,
afgewerkt.
De Dansgardes hadden zich o.l.v. Erna Hilge Inten-
siei vo inb tTo id om do aamvrai^i : i een .^.-icndc show
te kunnen bieaen.
Het buutduo „de Zwoagers'' uit Zieuwent deden ieder-
een krom liggen van het lachen met hun malle frat-
sen en liedjes.
Namens de gemeente Hengelo waren burgemeester
van Beeck Calkoen en wethouder Hooman aanwezig
om de nieuwe Prins Rabaldus en Jeugdprins Hugo I
te installeren met overhandiging van de dorpssleutels
van „Keidarp".
Het nieuwe carnavalsseizoen heeft voor „de K>
pers:' een veelbelovende start gehad.

NIEUW! VOLKOREN BANKET
T IS LICHT, T IS LUCHTIG,

'T IS LEKKER.
Er is nu ook Volkoren Banket. Zo licht, luch-

tig en lekker als banket behoort te zij n, maar dan
wel met al het goede van volkoren. Goed nieuws
voor mensen die bewust letten op wat ze eten.
Ook bij banket. Probeer het maar eens. Overtuig
u zelf ervan dat Volkoren Banket inderdaad
licht, luchtig en vooral ook lekker is. Extra lekker
wordt het, als u de Volkoren Banket-Zegels
spaart. Hoe dat in z'n werk gaat leest u op de
achterkant van deze folder.

WAT IS VOLKOREN BANKET?
We mogen dit banket noemen omdat in het

meel waarmee het gebakken is, de gehele tarwekorrel
is verwerkt en er niets uit de tarwekorrel is gehaald.

Een tarwekorrel bestaat uit:
De kiem; met daarin vitamines en mine-
ralen. De kern; het deel van de tarwekor-
rel waar bloem van gemaakt wordt, i
De zemel: het deel van de korrel dat •
zorgt voor de voedingsve/.ek die xo'n
belangrijke bijdrage leveren aan een gi >e-
de uitgebalanceerde voeding. Met ons
gemiddelde voedmgspakkct krijgt ons
lichaam te weinig voedingsve/.els toegediend. Door
het eten van meer volkoren produkten, dus ook van
Volkoren Banket, helpen we dat tekort aan voedings-
vezels aan te vullen. Bovendien bevat dit Volkoren
Banket vitamines, mineralen en linolzuur.

NIEUW!

T B LICHT;
TBLUCHITQTISLEKKER.

VOLKOREN
FRUITGEBAK

TER KENNISMAKING

1.75
Ook lekker om te proberen

VOLKOREN NOTENCAKEN EN
MUESLIKOEKEN

TELEFOON 05753-1474

DE ZAAK
VOOR MENSEN MET SMAAK

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Pssssssst! Moet U horen,
Bakkerij Kreunen bakt nu
gebak met volkoren! Sa-
mengesteld uit 100% vol-
korenmeel, zonnebloemolie
met het essentiële linol-
zuur en ongeraffineerde
suikers. De zaak voor men-
sen met smaak: bakkerij
Kreunen, tel. 1474.

Te koop: Renault 5 GTL,
bouwj. 1978. Prijs f700.—.
Tel. 05755-1469.

Slank naar de winter-
sport? M al so v i t -af sla n k -
brood bij bakkerij Hekkei-
man, Raadhuisstraat 35,
Hengelo (Gld.).

KIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

Tapijt vuil?
Haal dan d«-

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

778e Staatsloterij
'De nieuwe staatsloten zijn
vanaf heden weer te koop
hij de Dierenshop, Henge-
lo (Gld.), tel. 2396.
's Maandags gesloten.

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder

Tel. 08356-85664

OPRUIMING
ZIE ETALAGES

Hor logeric-Goud-Zilver-Optiek
GW i Tel 057'

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

070-614614
hflrtsttctidng

Istchtng



Spobtmu 2iTel 1250 Jièngelo

BROOD MET EEN ZIEL ......

GEBAKKEN MET HEEL HET HART

VAN UW ECHTE BAKKER ! ! !

DINSDAG EN WOENSDAG:

ROZIJNEN, KRENTEN OF
OUDEWIJFENKOEK
van 3.26 voor 2.25

DONDERDAG:

GEVULDE HEERTJES 5 st. 4.75
(met 100% amandelspUs)

VRIJDAG EN ZATERDAG:

ALLISONBROOD
(ouderwets lekker) pi m. 450 gram 1.30
MET EEN SMUK KAN JE DAG NEET STUK!

DE GEHELE WEEK:

SUN MADE SMUK per st. 1.75

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat Hengelo Gld • Tel. 06753-1260

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

WIST U:

dat wij volledige diners verzorgen?
dat U bij ons terecht kunt voor:

Recepties - Verjaardagen
Vergaderingen ?

dat u uw clubavonden bij ons kunt
houden ?

dat wij in onze slyterij vaatjes Her-
tog Jan a 5 liter verkopen en
ook de bijpassende tapinstalla-
tie?

dat wij 25 merken bier verkopen,
met de bijbehorende glazen?

Tel. 05753-1252

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

HUTSPOT
750 gram

1.00

STOOFSCHOTEL

500 gram

1.50

EEN EXTRA VITAMINESTOOT:

15 Navelsinaasappelen 4.50
10 Citroenen 3.25
Verder volop: APPELS, PEREN,

BANANEN, MANDARIJNEN, enz.

In onze verkoopbloemenkas:

3 KAAPSE VIOOLTJES 4.95
verschillende kleuren

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo (Gld.) - Tel. 06763-1473

500 gram

VERSE WORST 4.98
KUIKENBOUTEN

500 gram 3.45

KATENSPEK
100 gram 1.48

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

H . B e r i n k
1e

HAMOVE WANDELTOCHT

ZONDAG 7 FEBRUARI

Stort tussen 13.00 en 14.00 uur

in de Yarsselse molen
INSCHRIJFGELD ƒ3.00

Met GRATIS KOFFIE en een AANDENKEN

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
RIB- EN HAASKARBONADE
500 gram 4.45

VERSE METWORST 500 gr. 4.25

HAMWORST 100 gram 1.10

LEVERWORST 100 gram 0.70

GRILLWORST 100 gram 1.15

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

l kg Kers Verse SCHOL

6.50
l pot ZURE HARING

4.25

Eet meer vis omdat het
LEKKER en gezond is

Te koop:

PEUGEOT SOS gas
PEUGEOT 505
PEUGEOT 505
PEUGEOT 505 diesel
PEUGEOT 305 GR
PEUGEOT 305 SR
PEUGEOT 305 diesel
PEUGEOT 3O5 sedan
PEUGEOT 205
PEUGEOT 205
PEUGEOT 205 diesel
PEUGEOT 104
FIATRITMO
BMW 520 gas
TALBOT diesel
MITSUBISHI turbodiesel
NISSAN SUNNY

-Y<V AUTOMOBIELBEDRUF

ÜXtbberhof

1983

1983

1982

1984

1984

1983

1983

1982

1987

1986

1985

1982

1984

1983

1984

1985

1985

BLEEKSTBAAT 14 - HENGELO GLD. - TEL. 1947

OPRUIMING
ZIE ETALAGES

Horlr

Te koop: electronisch or-
gel, z.g.a.n. vr.prijs f 700. —
tel. 05753-1936.

Te koop: nest Mechelse
herders kruising, tel 05753-
1639.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

SCHRÖDERSTOFFEN
-««M§JD^̂

^^
Laatste week van onze opruiming!!!!
Stoffen eerste meter 15.00, 2e meter 5.00,
3e meter l .00,ook geschikt voor de carnaval.

RESTANTEN ONDERGOED HALVE PRIJS
LAATSTE B.H.'S HALVE PRIJS
CONFECTIE HALVE PRIJS
COUPONS HALVE PRIJS

BADSTOF DAMES SLIPS

NU 4 voor 10.00
tot maat 52/54

DAMES SLIPS ELASTISCH KATOEN
HEUP- EN TAILLESLIPS

3 voor 12.90

S C H R ö D E R BI J DE KERK

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

AAN ALLE INWONERS VAN HENGELO (GLD.)

Geachte mede-Hengeloërs,
Van hetgeen wij U via deze brief willen vertellen zal
een gedeelte wellicht bij velen van U reeds bekend
zijn. Voor anderen is het misschien de eerste keer
dat zij iets horen over de grote verloting van de
voetbalvereniging Pax.
PAX startte in het voorjaar van 1987 met de uitgifte
van 650 loten voor de prijs van f 100,— per stuk. Een
gedurfde aktie, want 100 gulden is geen kleinigheid.
Wij hadden echter alle vertrouwen in de goede afloop
gezien het fantastische prijzenpakket met een totale
waarde van plm. f26.000,—. Geen niemendalletjes,
maar stuk voor stuk geweldige prijzen met als aan-
voerder een gloednieuwe Fiat Panda, kant en klaar
voor uw deur. In ons optimisme zagen wij daarom
deze verloting er in gaan als koek.
De loten vlogen niet de deur uit-in het tempo dat wij
ons hadden voorgesteld. Misschien door onbekendheid
met het geweldige prijzenpakket, waarvan de klein-
ste prijs altijd nog f225.— waard is.
Ook vingen wij berichten op als zou PAX deze extra
inkomsten niet nodig hebben. Door aantrekkelijk
voetbal kwamen er immers zoveel betalende toe-
schouwers. Dit laatste is natuur lijk waar en daar zijn
wij erg blij om. Maar voetballen op niveau schept
ook grote verplichtingen. En dat kost geld. Zo ver-
keert onze accomodatie momenteel in een toestand,
waarvoor wij ons bij onze gasten wel een beetje voor
moeten schamen. Met enige financiële middelen en
veel zelfwerkzaamheid willen wij daair graag wat aan
doen. De vaklui in ons midden staan te trappelen
om aan de slag te gaan.
Daarnaast kent PAX gelukkig een hele grote jeugd-
afdeling, waaraan wij graag de nodige zorg willen
besteden. Het zijn toch deze kleine voetballertjes die
ons misschien over enkele jaren het nodige voetbal-
plezier verschaffen. Los nog van het enorme plezier
dat zij nu al beleven in hun spel, daarbij geholpen en
begeleid door tientallen vrijwilligers.
Om al dit mooie werk te kunnen blijven doen vragen
wij U: Help ons van de laatste loten af.
Voor PAX, maar ook voor uzelf. Een geweldig prij-
zenpakket met een hoge scoringskans. En honderd
gulden is echt niet zoveel, wanneer U bedenkt dat U
zo'n lot met het hele gezin kunt betalen, of samen
met collega's op het werk.
De betaling kunt U zelfs spreiden over 4 termijnen.
Denk nog eens extra na voor U definitief nee zegt
tegen zo'n buitenkansje voor een prachtig doel.
Onderstaande leden van de verlotingscommissie
staan geheel tot uw dienst. Bel of bezoek ze voor een
uniek lot in de PAX-verloting.
Willy Hermans, tel. 3515 -- Hermien Veenink, tel.
2707 — Henk van Dam, tel. 1945 — Wim Eenink, tel.
1872 — Han Kroezen, tel. 2221.
Veel succes met uw lot.

De tijd komt weer aan, aangifte
inkomstenbelasting.

Goede vraagbaken daarvoor:

ELSEVIER'S
BELASTING-ALMANAK

KLUWER'S
BELASTINGGIDS

nu in voorraad

Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 Hengelo (Gld.)

BLIJ MET MUZIEK

Een hele dag lang samen bezig zijn met muziek, dat
beleefden de muziekverenigingen „Crescendo", Hen-
gelo, ,,Concordia", Vorden en „ZOV", Zutphen, samen
in het gebouw „Ons Huis" te Hengelo (Gld.). Deze
drie koren, welke onder vaste leiding staan van di-
rigent Hans Kraxner uit Vorden organiseren bij toer-
beurt een dergelijke „Muziekdag", waairvoor dan het
muzikale gedeelte voor rekening van de dirigent
komt.
Tesamen was het een goed gevuld orkest, met in
ieder register een behoorlijke verdeling, ook een
heerlijk gevoel voor de muzikale leider, in de weten-
schap dat er zeker iets komt, wanneer hij de grote
groep in beweging zet.
Met volle inzet, maar ook muzikaal genoegen werd
er naar hartelust geoefend en er ook technisch be-
hoorlijk aan getrokken moest worden, met o.m. on-
regelmatige maatsoorten, afwijkend rythme, maar
wel boeiend om te beoefenen.
Het gehele programma, dat die dag was ingestu-
deerd, werd in de loop van de namiddag voor een
aandachtig publiek ten gehore gebracht, waarbij, zo-
als men dat van hem gewend is, dirigent Kraxner
deskundig tekst en uitleg gaf van de uit te voeren
nummers. De orkestsamenstelling was, gezien de
leeftijd, sterk uiteenlopend. Jongelui van rond de 10
jaar, maar ook ouderen van rond de zeventig jaar,
maar allen behept met een goede wil, om muzikaal
iets op te steken. Een leerzame dag dus. Voor de
inwendige mens droeg zorg het beheerdersechtpaar
van „Ons Huis", met een flinke portie boerenkool en
rookworst. Ook de inwendige mens telde mee.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld



OCCASIONS
1 Opel Kadett LS 1986
1 Opel Rekord LS 23D 1985
1 Opel Ascona LS 160 1985
1 Opel Rekord 23 D Van dec. 1983
1 Opel Kadett 3-drs. -l- LPG.. 1983
1 Opel Corsa TR 10S 1983
1 Ford Fiesta 1983
2 Opel Kadett 3-drs 1982
1 Opel Ascona 19N 1981
1 Opel Manta 19N 1980

APK-keuringsstation

AUTOBEDRIJF

Willy Bergervoet
Nijverheidsweg 3-5
(industrieterrein)
Zelhem. tel. 06342-30 68.

Winters
Gediplomeerd installateur voor

uw LOOD en ZINKWERK - GAS,
WATER, SANITAIR
CENTRALE VERWARMING
ELECTROTECHNIEK
RADIO EN T.V.

SPALSTBAAT 8 HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753-1280

HET VOORJAAR KOMT!

DE NIEUWE

TUINZADENCIDS
LIGT WEER VOOR U KLAAR !

Kwaliteitszaden van Jansen Dinxperlo

HARMSEN Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld.
Tel. 05753-1220

POLITD3-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang nr. 3
Week van 19 t.e.m. 26 januari 1988

In het buitengebied is, in samenwerking met een in-
specteur van de dierenbescherming, een onderzoek
ingesteld bij een eigenaar van meerdere dierensoor-
ten. Volgens een anonieme berichtgever zouden de
dieren verwaarloosd zijn. Bij onderzoek bleek dit niet
het geval te zijn.
Op de hoek Raadhuisstraat-Kerkstraat vond een aan-
rijding met uitsluitend materiële schade plaats. De
oorzaak was hier, dat de een de ander niet heeft zien
aankomen en dus geen voorrang gaf.
In de afgelopen nieuwjaarsnacht werd er ten nadele
van een inwoner van Hengelo t.w.v. f870,— schade
aangericht. D.m.v. o.a. verboden strijkers werden rui-
ten vernield of ontstonden er brandvlekken.
De politie heeft de 9 daders kunnen achterhalen. Met
medewerking van de ouders is tot een schaderege-
ling gekomen. Als de schade vergoed is, zal er toch
een proces-verbaal worden opgemaakt. In dit geval
gaat het dan om een Sepo (seponerings-verbaal).
Het beoogde doel is als volgt: Het sepo-verbaal wordt
door ons enige jaren administratief opgelegd. Als de
jongelui zich binnen deze termijn niet meer schuldig
maken aan vernielingen, zal het sepo-p.v. nimmer
naar de justitie gaan. Men heeft dan na deze „mis-
stap" geheel in eigen hand of men een blanco straf-
register kan houden. In de praktijk blijkt dit zeer
preventief te werken.
Ook op de RUUII loseweg, binnen de kom, vond een
lichte aanrijding plaats. 2 Tegemoetkomende bestuur-
ders hielden beiden onvoldoende rechts. Het gevolg
was dat beide auto's links voor schade opliepen.
Een geparkeerd staande auto, Ford Escort, kenteken
GT-15-FL werd aangereden tussen vrijdag 22 januari
en zondag 24 januari. Deze auto stond op de parkeer-
plaats bij de sporthal. De dader (die het mogelijk
niet gemerkt heeft) is onbekend gebleven.
De 4e aanrijding in deze week vond plaats op een
parkeerplaats aan het Kaïrspel. Een achteruitrijden-
de bestuurder schoot met de voet van het koppelings-
pedaal af. Gevolg: harde knal achteruit in een ge-
parkeerde auto.

Dan nog even dit: In mei van het vorige jaar be-
richtten wij over stelende visboeren in het Keijen-
borgse buitengebied. Met uw medewerking kwamen
wij achter de kentekens van de door deze lieden ge-
bezigde auto's. Dit leidde tot aanhouding van de da-
ders en teruggave van het ontvreemde. Vorige week
zijn de heren in Zutphen veroordeeld door de politie-
rechter. Enige weken gevangenisstraf ONvoorwaar-
delijk staat hen te wachten. Ze gaan nog in hoger
beroep. Ook in Arnhem voor het gerechtshof moet de
vis duur betaald worden gaf de Zutphense .rechter
hen als advies mee.

Hengelo, 27 januari 1988

B. J. Eijsink

OPRUIMING
ZIE ETALAGES

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Ipafctraat 15 Hengelo iGld) T0 057'

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

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

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

Dit laatje
niet schieten.

Harde uien en ^̂  ̂ ^
winterwortel f Ĵ
elk per kg t w

Hollandse -̂  ̂ ^
Golden Delicious \J ÏC

Prager ^̂
Saftschinken 1 >< W
100 gram • ̂ ^ ̂

A.H. Echte
Gelderse Rook- j O
worst 250 gram • * *

WAARDEBON

RIB en HAASKARBONADE

,798
Zaterdag: voordeel :

Tartaar A QQ

500 gram T"^fO

Maandag en dinsdag 8 en 9 februari

Hachévlees "W f* f^

kg / Vö

A.H. Volle 4 O O
Yoghurt liter | J ^J

Ons bekende ^̂  ̂ ^
Krentebrood ttOSC
1100 gram • ̂  ̂ ^

Hartevelt
Jonge Jenever ƒ U ̂
liter 1 / U J

Floryn Citroen
Brandewijn / ƒ ̂
liter \LI J

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 veer

GEBOGEN KABINETTEN

BOUDEWIJN SMEITINK
WICHMONDSEWEG 29A - HENGELO GLD

Telefoon 05753 - 2524

BIJEENKOMST N.V.E.V.
Op deze eerste bijeenkomst in 1988 waren plm. 140
dames naar Zaal Concordia gekomen. Mevr. Rade-
makers las het jaarverslag voor, deze keer door haar
op rijm gemaakt. Mevr. Geertsma heeft dit jaar in
jaair uit gedaan, maar haar gezondheid laat het niet
meer toe. Mevr. Hissink bracht financieel verslag
uit en de kascommissie had de boeken in orde bevon-
den. Deze avond werd afscheid genomen van 2 be-
stuursleden. Mevr. D. Harmsen-Rossel, die wegens
verhuizing voortijdig het bestuur wilde verlaten. Zij
kreeg van leden en bestuur een zilveren speld met in-
scriptie en bloemen aangeboden.
Voor mevr. P. Smeenk-Dickmann had het bestuur 'n
soort „In de hoofdrol" gemaakt. Ze is n.l. 37 jaar
lang bestuurslid geweest. Oud bestuursleden kwamen
enkele leuke herinneringen ophalen. Van ieder kreeg
ze 'n paair rozen, maar ook het huidige bestuuFTiad
'n leuk gedicht gemaakt. Tenslotte had ze 37 rozen
voor ieder jaar één. Ook zij kreeg van leden en be-
stuur een zilveren speld met inscriptie. De aftredende
bestuursleden stelden zich allen herkiesbaar en als
nieuw bestuurslid werd benoemd mevr. J. Eelderink-
Vruggink. Na de pauze verzorgden het huisvrouwen-
orkest ,,De boerinnekes uut d'n Heidenhoek" een op-
treden en er werd zelfs 'n dansje gemaakt. Aan 't
eind van deze gezellige avond bedankte de presidenta
allen hartelijk en bood een enveloppe met inhoud aan.

VERGADERING LANDBOUWORGANISATD2S
De gezamenlijke landbouworganisaties in de gemeen-
te Steenderen organiseren een vergadering op don-
derdag 4 februari 1988 's avonds om 8.00 umr bij
„Den Bremer" te Toldijk.
Als spreker voor deze avond is gevraagd de heer
M. J. Varekamp, voorzitter van het landbouwschap.
Hij zal spreken over aktuele landbouwzaken. Op de-
ze avond zijn ook leden met huisgenoten van land-
bouworganisaties uit andere gemeenten van harte
welkom.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO
Op woensdag 3 febr. a.s. is de maandelijkse schrijf-
avond voor gewetensgevangenen.
Van 19.00-21.00 uur is er gelegenheid 'n brief te schrij-
ven voor deze mensen. Voorbeeldbrieven zijn aan-
wezig.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De raadscommissie voor openbare werken en ge-
meente-eigendommen houdt op dinsdag 16 februairi
1988 een openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 15.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening; 2. Besluitenlijst van de vergadering van
4 november 1987; 3. Aanleg van een parkeerterrein
aan de Raadhuisstraat te Hengelo op het terrein tus-
sen de Rabobank en de bibliotheek; 4. Verkeerssitua-
tie Westerstraat te Hengelo; 5. Mededeling inzake de
inzameling van milieuschadelijke (afval) stoffen;
6. Rondvraag; 7. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld.)

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn C 070-614 614
vnendeo van de hartslchtog

' tiiiiiiiiiiiiiiiiii 'miiniiiiuiKTTm

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

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

DANSEN met

LA STRADA
ZONDAG 7 PEBR.

Zondag 14 febr.

Avenue
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2019

Kerk- en andere diensten
l ZONDAG 7 FEBR.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Ribbink

„Ons Huis"
10 uur Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

VrUz. Herv. kerk
Geen dienst.

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

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

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: OJi.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
wor.inginrichting - textiel

baby- en kleutermode

^Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/. 1425

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te Keljenborj: en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Keijenborg Tel. 1307

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLJUN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTD3 OP ONDERDELEN

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Avond-en weekenddienst doktoren
Tijdens het 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 l t,e.m. 7 februari
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H, EU, telefoon 1420

NIEUW AUrmnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.
T*L 06753-1230. Maandkg te.m. laterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten geiieve U bellen: 05752-1280

KruisT«renlglng
Hengelo Gld: Kastanjclaan 2e, tel. 05753-1397
K«ijenborg: Past Th uitstraal 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
W««k«nd- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tyjd*
de nodige informatie.

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

BJL Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 6 febr.: 19.00 uur Gezinsviering

m.m.v. kinderen „De Leer"
Zondag 7 febr.: 10.00 uur: Woord en communiedienst

Voor di«nsten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

BJL Kerk Ke4J«nborg
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 dageUjks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting MaatochappelUke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjolaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 06753-2345.
Kantoor Steenderen: „H«t Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende**^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenius't", Stephanotisweg 4,
7021 ZR ZeJhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzonging 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
(kwvderdag van 8.30-10.60 uur.


