
57e jaargang no. 7 Dinsdag 16 febr. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToIdUk, Wiehmond-Vierakker

en omstreken

J/èngeto

DEZE WEEK BIJ UW ECHTE BAKKER ! ! !

DINSDAG EN WOENSDAG:

OVENVERSE CAKE
van 5.25 voor 3.98

DONDERDAG:

MUESLIBOL plm. 450 gram 2.75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

TOMPOUCEN 5 stuks 4.98

HEBT U AL GESMUKT ? ? ?

DE GEHELE WEEK:

KIP-KERRIESMUK per stuk 1.75

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

SCHOUDER KARBONADE
500 gram 3.98
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.00

GEBRADEN RUNDER ROLLADE
100 gram 2.75

MOSTERD SPEK
100 gram 1.38

Zonnebrood
RIJK AAN UNOLZUUR

Nieuw met:
•zonnebloem-
zaad

•sesamzaad
•lijnzaad

Werkt cholesterol verlagend

Haal deze nieuwe broodsoort bij:

BAKKERIJ KREUNEN

De zaak voor mensen met smaak
Tel. 05753-1474

geldig van 17 febr. te.m. l maart

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

Tiene*et

""«a»
gorter

jachtbitter

13.95

biedt u deze week:

RODE KOOL GESNEDEN 1.00
500 gram

PREI GESNEDEN
500 gram

0.95

SINAASAPPELEN 3.95
zoet en sappig 12 stuks

In onze verkoopbloemenkas:

DLOEMSTUKJE MET
ORCHIDEE 4.95

Kom kijken en ziet wat
Wijnbergen U biedt

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1473

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn;; 070-614 614
1 vnenden van de hartslchtng

ROOIEGAARDE
.•'/

Spalstraat 13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1996

V',

Nog geen winter ? ? ?
Plant dan nu uw

VRUCHTBOMEN
APPEL - PERZIK

PEER - BESSESTRUIKEN
PRUIM - GR. VR. HAZELAAR

KERS - BRAM EN etc.

Ook een

KADOBON
van ons doet het altijd goed.

Boomkwekerij en Tuinaanleg

G. J. H A L F M A N EN ZN.
Hofstraat 7, Hengelo (Gld.), tel. 1424

lid N.H.G.

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Rooiegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

KOMT, KIJKT EN ZEET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

,—|—, Speciaal voor de
Vastenweek !

Héél kilo FILET nu 15.00MOLC NHOGK

Eet meer vis omdat het
LEKKER en gezond i*

Voor al uw AUTOMATERIALEN
b.v. REMBLOKKEN
(gemonteerd) vanaf 59.00

UITLATEN complete systemen
vanaf 95.00

TREKHAKEN (gemonteerd)
vanaf 195.00

BANDEN:
155/SR13 76.00
156/SR13 8200
175/70 SR 13 87.50

Voor inlichtingen:

VERHEY - STEENDEREN
Tel. 05755-2202/1593

HET VOORJAAR KOMT!

DE NIEUWE

TUINZADENGIDS
LIGT WEER VOOR U KLAAR !

Kwallteitezaden van Jansen Dinxperio

HARMSEN Banninkstraat 4

7255 AW Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERO
HENGELO Gld,

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HTJISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Toen ik mijn fiets wilde
gebruiken, was net de band lek!

Dat komt vaak voor, maar gelukkig Is er dan

in 't Dorp de vakman reparateur. Dat is dan

wel heel erg gemakkelijk. Maar denkt U daar

ook eens aan, als U aan vervanging toe bent.

Dan kunt U echte service verwachten, altijd!

Fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 Tel: 05753 - 2888

Hengelo (Gld )

Dealer van de beste merken, maar wij

leveren alle merken, ook die U graag zou

willen en ook bromfietsen.

Rolluiken of Zonwering bestellen
eerst EUGELINK bellen!

• Topkwaliteit voor de laagste prys

• Vlotte levering

• Ook voor precisie maatwerk

Bel of kom eens bij ons langs en wij zullen U

alles over rolluiken of zonwering laten zien.

EUGELINK ZONWERING
Berkenlaan 56

7255 XE HENGELO G.
05753-1210

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
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^ Bakkerij Bruggink O
rr

0 RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

APPELTJES BROOD g

i
0
M

W £
; lekker van 3.25 voor 2.50 >

(Volkorenineel,

- Rozijnen, Appels) gezond en

VAN DE WARME BAKKER . VAN DE WARME BA



ROOZEGAARDE SPORT & MODE
SPALSTRAAT 13, HENGELO (GLD.)

RUIMT OP

SPORTSHIRTS
TENNISSHIRTS

HALVE PRIJS

KIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

L AAN BOMEN

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

Uw schoorsteen laten ve-
gen. Een goed adres: ,,de
Deurdouwer", Keijenborg,

tel. 05753-1550, b.g.g. 3635

Te huur: gestoffeerde ka-
mers met gebruik van
douche en w.c. Geen sa-
menwoning. 05753 2082.

Te koop: Zündapp brom-
fiets. J. ten Have, Maan-

straat 2, Hengelo (Gld.).

Doe het zelvers

Alle houtwaren

en
Plaatmateriaal

bij

.Spannevogel'
P.S. Parkeerplaats

achter

NOG NIET ZO'N GEK IDEE

BOEKHANDEL
EN TIJDSCHRIFTEN

Onze tijdschriftenstandaard biedt U een keur

aan bladen o.a.:

Privé - Story - Libelle - Margriet - Viva - Flair -

Panorama • Revue - Weekend - Romans - Mo-

tor - Moto '73 - Knip - Marion - Burda - Ariad-

ne - Computerbladen - Koopgidsen - Hitkrant -

Muziekexpres - Bravo - Denksport en Puzzel-

sportbladen enz. enz. enz.

WOLTERS
BOEKHANDEL

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

t.o. Remigiuskerk

Gezond nieuws 2. Volkoren
mueslikoeken van 100%
volkorenmeel, ongeraffi-
neerde suikers, zonne-
bloemolie ,met linolzuur, en
veel noten en rozijnen. De-
ze week 8 stuks van 3.95
nu 3.25 met gratis volko-
ren waardezegels. Bakke-
rij Kreunen, tel. 05753-
1474, 't Is licht, 't is luch-
tig, 't is erg lekker!

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

informatie

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

7255 EA Hengelo GLD
Tel. 05753-2368
Na 18.00 uur

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORGING

^ beschouwt haar leden eerst na een lange opleiding, intensieve

studie en na het afleggen van een uitgebreid examen onder

:j«ichi als volwaaro.g VOETKUNDlGE • CHIROPODIST

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

Langs deze weg verzoeken wij aan alle ouderen in de
gemeente Hengelo (Gld.) om hun medewerking te
verlenen aan een onderzoek naar de gewenste en
bestaande voorzieningen in de gemeente, die het lan-
ger zelfstandig wonen van ouderen kunnen bevorde-
ren. Dit onderzoek zal worden verricht door de dames
Jenny van de Pol en Rosmarijn van Westen als af-
studeeropdracht van hun school.
Het rapport kan een belangrijke bijdrage leveren voor
het eventueel te voer enouderenbeleid door de ge-
meente.
Bij voorbaat alvast bedankt voor uw eventuele me-
dewerking.

Gemeentebestuur van Hengelo (Gld.)
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ATTENTIE ATTENTIE |

Vanaf heden is ons nieuwe adres t

REGELINKSTRAAT 16f

Tel. 05753-1455
(achterom Kerkstraat 17)
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LEDENVERGADERING HAMOVE

De heer J. Voskamp benoemd tot ere-lid

De jaarlijkse ledenvergadering van de Hengelose
auto- en motorvereniging Hamove in het clublokaal
van de Weer te Hengelo (Gld.) stond in het teken van
de benoeming van de heer J. M. Voskamp tot ere-lid
van de vereniging.
Om omstreeks kwart over acht opende de voorzitter,
R. Kreunen, deze 51e ledenvergadering en wenste een
ieder een gelukkig en sportief 1988 toe.
Voor het overleden lid H. J. Groot Roessink werd
enkele ogenblikken stilte in acht genomen.
In zijn openingswoord gaf hij een terugblik op het
afgelopen jubileumjaar 1987 en een vooruitblik op
1988. Secretaris G. J. Burgers bracht vervolgens de
notulen van de vorige ledenvergadering en vervol-
gens het zeer gedetailleerde jaarverslag over 1987.
In chronologische volorde passeerden opnieuw alle
gebeurtenissen van Hamove in 1987 opnieuw de revue.
Op 15 maart werd de K.-cross 500 cc georganiseerd.
Vooral door het slechte weer viel het bezoek van deze
wedstrijd erg tegen.
De internationale Paasraces, waarvoor de voorberei-
dingen al in een vroeg stadium waren gestart, slaag-
den in sportief en financieel opzicht goed. Was het
weer aan het begin van de dag niet daverend, aan het
eind van de middag kon een glunderende penning-
meester vertellen dat plm. 11.000 bezoekers de trai-
ning en races bezocht hadden.
In de klasse Yamaha 250 TZR kwamen voor het eerst
buurtgenoten aan start. Gerard Slotboom, wonende
aan de „Varsselse Ring" weid 3e en Marcel Menting
uit Keijenborg 6e.
Zaterdag 25 april herdacht Hamove met een jubi-
leumreceptie haar 50-jarig bestaan in Hotel Leemreis.
Het bezoek aan deze receptie was overweldigend. De
heren Th. Baron van Dorth tot Medler en M. Wijn-
bergen werden deze middag beiden tot ere-lid be-
noemd. Zij waren de enige nog in leven zijnde op-
richters van Hamove. Ook was door het bestuur een
overzichtstentoonstelling van 50 jaar Hamove samen-
gesteld, die veel bekrjks trok.
VOQ; de in- en aangelanden van „de Varsselse Ring"
werd in Zaal Langeler een gezellige avond georgani-
seerd. Het optreden van de bekende licujcs/anger
Hans Keuper uit Doetinchem bracht een grandioze
stemming te weeg.
De grote jubileum-feestavond op zaterdag 2 mei in
Zaal Concordia werd een fantastische happening, me-
de door het verrassende optreden van de „Zingende
Paters" en „Normaal".
Ondanks de drukte voor de Kampioens-wegraces op
13 juli verleende Hamove ook weer medewerking aan
de stratencross. In samenwerking met organisator
E.M.M, werden de zaken tot in de puntjes geregeld
en kon het massaal opgekomen publiek genieten van
spectaculaire motorsport.
De Kampioens-wegraces van zondag 13 juli liep in
sportief opzicht meer dan geslaagd. Jammer was het
dat het publiek het een beetje liet afweten.
Een bijzondere bezoeker was deze dag de commissaris
der Koningin van Gelderland, Mr. de Bruyne. De
WV bakfietsrace op zaterdag l augustus slaagde,
mede door medewerking van Hamove.
Het jaarlijkse grote Veteraan Motoren Gebeuiren was
ook dit jaar weer een feest op zich. Zeer veel be-

zoekers kwamen de vaak schitterend gerestaureerde
machines bekijken.
Zondag 22 november vond in sporthal de Kamp een
Zaalvoetbalwedstrijd plaats tussen „de Knokploeg"
en het bestuur. Door een bijzondere puntentelling
kwam er een gelijke eindstand uit de bus.
Het ledenaantal van Hamove steeg in 1987 met 14 tot
385. Aan het eind van zijn jaarverslag sprak de heer
Burgers de dank uit voor de onontbeerlijke hulp van
de verschillende instanties bij de organisatie van de
wedstrijden.
Met een daverend applaus werd secretaris Burgers
dank gebracht voor zijn jaarverslag.
Penningmeester J. Dinkelman kon in zyn gedetailleer-
de financieel verslag heel wat prettiger geluiden laten
horen dan over 1986. Met een flink batig saldo werd
het jaar afgesloten. Ook hij werd dank gebracht voor
zijn relaas.

Bij monde van de heer Eenink verklaarde de kas-
commissie de boeken te hebben gecontroleerd. Alles
zag er prima uit en de penningmeester kreeg een
pluimpje voor zijn werk. De nieuwe kascommissie
zal bestaan uit de heren Eenink, ten Have en reserve
W. Elsman. G. Bretveld deed de vele aktiviteiten
van de sportcommissie uit de doeken en maakte be-
kend wie de clubkampioenen waren geworden. In de
A-klasse Dolf Versteege en in de B-klasse Fred Hes-
selink.

Als laatste vermelde hij dat J. Voskamp zijn werk-
zaamheden in de sportcommissie had neergelegd.
Voorzitter Kreunen haakte hierop in en stejde de
vergadering voor de heer Voskamp tot ere-lid te be-
noemen, hetgeen met algemene stemmen gebeurde.
Voor het vele werk dat hij meer dan 40 jaar voor
deze commissie had verzet, werd hij hartelijk be-
dankt en als blijk van waardering werd hem een oor-
konde overhandigd van zijn ere-lidmaatschap. De
heer Voskamp dankte vervolgens bestuur en leden
voor deze voor hem volslagen verrassing.
Corrie Seesing van de commissie Wossinkbos bracht
verslag uit van de verschillende aktiviteiten. De aan-
geschafte container, die gebruikt wordt als opslag- en
toiletruimte werd geplaatst en van de buurman van
het Wossinkbos, de heer Keizer, ontving men een
draadloze telefoon.
Kampioenen werden 125 cc H. Berendsen; 250-500 cc
E. Be;endsesn en vienikten C. Seesing. E. Berendsen
werd algeheen clubkampioen motorcross. De contri-
butie en het inleggeld werden voor 1988 onveranderd
vastgesteld.
Secretaris Burgers was bij de bestuuirsverkiezing af-
tredend en werd onder applaus herkozen.
Het programma voor 1988 ziet er als volgt uit:
22 t.e.m. 24 februari filmavonden;

6 maart Ie oriënteringsrit;

4 april Int. Paasraces op de „Varssel-Ring";

5 juni Kampioenswegraces;

13 juli Stratencross;

Eind augustus Veteraan Motoren Rally.
Ook zal getracht worden de Toertocht nieuw leven in
te blazen d.m.v. een gewijzigde opzet.
Na de rondvraag sloot voorzitter Kreunen deze zeer
geanimeerde vergadering en hoopte op de medewer-
king van alle leden om gezamenlijk de schouders
onder de verschillende organisaties te zetten.

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. Ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet
in staat om op eigen kracht in leven te blijven.
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp!

In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood gered.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het
insturen van de bon zet u een eerste stap in de
goede richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N

TBON "]
i Jajkredeenzeehondeleven! i
| Maak mij donateur en stuur een acceptgiro j

ter waarde van f

• Naam-. l

l Adres; l

| Kode: |

i Plaats: i

i Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 V
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig) (̂



GEMEENTE HENGELO GELDERLAND

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, en
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ord-
ening ter openbare kennis, dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland:

a. bij besluit van 26 januari 1988, nr.

RO87.36921-ROV/G5305, goedkeuring hebben
verleend aan het bestemmingsplan Keijen-
borg 1987, nr. l, vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 8 december 1987, nr. 80-1-1;

b. bij besluit van 26 januari 1988, nr.

RO87.36936-ROV/G5305, goedkeuring hebben
verleend aan het bestemmingsplan Hengelo-
kom 1987, nr. l, vastgesteld bij raadsbesluit
van 8 december 1987 ,nr. 79-1-1.

De onder a, en b. genoemde besluiten zijn inge-
volge artikel 29, lid l, van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening onherroepelijk.
De besluiten van Gedeputeerde Staten en de
genoemde bestemmingsplannen liggen met in-
gang van 18 februari 1988 gedurende een maand
voor een ieder ter gemeente-secretarie (sectie
bestuurszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen voormelde
goedkeuringsbesluiten beroep in te stellen bij

de Kroon.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck-Calkoen

Hengelo, 16 februari 1988.

De opruiming is voorbij ! ! !

Wij hebben de nieuwe kof/ekfies
geëtaleerd. Het is zo mooi, dof
u hef beslist GEZIEN moet heb-
ben. Alles tegen

VRIENDELIJKE PRIJZEN

Kom vrijblijvend binnen, wij ge-
ven U graag advies.

De zaak met langdurige
service

PHNNEYDEEL
MEUBEL- EN UPUTENHUIS

hengelo(gld)

OUDERS PRATEN OVER KINDEREN

Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als ouders
steeds voor nieuwe vragen komen te staan, zoals:
moet ik alles maar goed vinden? Hoe krijgen we het
kind aan het eten? en „Zou een ander het ook zo
doen?"
De Kruisvereniging Hengelo organiseert daairom een
gespreksgroep voor ouders/ verzorgers voor kindeen
van iy24 jaar. Door samen te praten en te luisteren
naar elkaar kun je een andere kijk op de dingen
krijgen, of dingen herkennen. De groep wordt ge-
leid door Margriet Lems, gespreksleidster en opvoe-
dingsvoorlichtster en Jan Jansen, wijkverpleegkun-

dige.
Het gaat om zes woensdagavonden te beginnen op
9 maart om 19.30 uur in het wijkgebouw aa nde

Kastanjelaan 2c.
Het is de bedoeling de groep niet groter te maken dan
14 personen. De bijdrage voor de zes avonden be-
draagt f 10.— p.p. en f 15.— per (echt)paar.
Voor verdere informatie en opgave kunt u zich wen-
den tot de wijkverpleging tijdens de spreekuren, da-
gelijks van 13.00-14.00 uur. Het telefoonnummer is

1397.

Uw
w/ndmo/enbafcker
presenfeerf
deze week

MÜESLIBOL 2.75
CAKOKOEK 2.00

Onbetwist uw koekspecialist

Bakkerij HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

DISCOTHEEK „DE ZWAAN"
presenteert op zondag 21 februari

Veronlca D.J.

JEROEN VAN INKEL
Aanvang 21.30 uur

Zondag 28 februari presenteren wij in

onze Tapperij

de Steenderense Rockformatie

COVIK
Tot ziens in „DE ZWAAN"

i!

!

ROOZEGAARDE SPORT & MODE
SPALSTRAAT 13, HENGELO (GLD.)

i; RUIMT OP

Losse

TRAININGS JACKS 20.00

VLEES-VOOR FIJNPROEVERS!
Mager RUNDVLEES 500 gr. 8.95

RIB- en HAASKARBONADE
500 gram 4.25

ROLPENS 100 gram 1.20

Gebraden GEHAKT 100 gr. 1.20

SLAGERIJ

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang ! !

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l • 7256 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
ihouden?

dat wij in onze slijterij 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

UNICEF-CONCERT: GOEDE INSPIRATIE

VOOR HENGELOSE CULTUUR

Met het doel om een blijvende aandacht te vestigen
op de nood in de derde wereld, is het instituut
Unicef wereldwijd aktief en dan met name voor de
zwakkeren (kinderen en vrouwen).
Unicef-Hengelo vindt toch ieder jaar maar weer res-
ponse bij de Hengelose culturele verenigingen om het
„goede" doel te ondersteunen, mits een avondconcert
ter ere van een nieuw ingezet jaar.
Onlangs was deze culturele happening weer aan de
orde in sporthal „de Kamp". Als men beziet met
welk een enthousiasme de diverse groepen zich voor-
bereiden, dan is het een lust en leven dit alles aan
te zien en te beluisteren.
Vanzelfsprekend was door een goede voorbereiding
de kwaliteit ook weer met enige sprongen vooruitge-
gaan, hetgeen het Unicef-concert op muzikale gron-
den al meer geloofwaardigheid geeft.
Het gaat er tenslotte om zoveel mogelijk aanwezigen
te lokken naar de sporthal, des te groter wordt de
opbrengst voor de aansluitende kollekte. Met een
gloedvolle rede van burgemeester van Beeck Calkoen
en een inleidend woord van mevr. Hanrath namens
Unicef werd de knip nog eens flink getrokken en
werd met de diverse muziekpetten een goede duit in

het zakje gedaan.
Het resultaat werd naderhand bekend gemaakt via
het scorebord en dit bedroeg ruim f2400.00.
Het culturele gehalte van het concert werd op emi-
nente wijze gestalte gegeven door de muziekkorpsen
Crescendo, Concordia, St. Jan afzonderlijk, maar ook
in een gezamenlijk optreden, de zangkoren Looft den
Heer, Hengelo's gemengd koor, Soli Deo Gloria, het
nog jonge popkoor „The Key's" (swingend), het
Achterhoeks Vocaal kwartet (smakelijk) en uit de
zestiger jaren de onvervalste rock van The Hurri-
canes. Zeker een woord van dank aan alle medewer-
kenden en het onvermoeibare Unicef-comité Hengelo.

HAMOVé FILMTEAM

dinsdag 23 februari

HENGELO GLD.

voor de liefhebbers met o.a. 500 cc KAMPIOENSCROSS,
INT PAASRACES, STRATENCROSS, KAMPIOKNSWEGRACE,

VETERANENCROSS, met intervieuws o.a. wereldkampioenen
Webster Hewitt, Kees v.d. Ven, Mar Schouten e.a.

WOENSDAGMIDDAG 24 FEDRUARI
om 15.00 uur tot 16.30 uur

GRATIS KINDERMIDDAG
met diverse eigen films en tekenfilms. Dus jeugd van Hengelo,

Keijenborg en omstreken, tot ziens.

WOENSDAGAVOND 24 FEDRUARI
„HUMOR IN HENGELO".

met o.a. Hendrik Hummel, Polleke Karnemelk, De Dukes of Hengelo,
Leo Lont en vele andere films of fragmenten (wel 20!)

DONDERDAGAVOND 25 FEBRUARI
„HUMOR IN HENGELO"

met hetzelfde programma als woensdagavond, dus ook alle, bekroonde
films, zoals Pietje Praga pokkelt in Paniek, Problemen en chaos in het
crossbos. Tevens zal een tipje van de sluier worden opgelicht van de
nieuw te maken speelfilm „Miami Vice in de Hengelose mals", met

spectaculaire beelden.

Aanvang alle avonden kwart voor acht
Zaal CONCORDIA Hengelo (Gld.)

DE HAMOVé FILMAVONDEN
NIET TE FILMEN ....

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15,— per keer

Meubel- en

tapUtenhuis

.Spannevogel'
Tel. 05753-1484

Gezond nieuws 1. Extra
gezondheid van uw bakker
Al in veel bladen hebt u
kunnen lezen over Kanne's
Brooddrank. Vele natuur-
artsen in binnen- en bui-
tenland raden meer dan 50
% van alle patiënten aan
het te drinken. Verkrijg-
baar bij bakkerij Kreunen,
tel. 057531474.

Verschrikkelijk ! ! !
Onze rode kater is sinds
eind jan. verdwenen (iy2

Jr. , onderkant wit, br.
ogen). Wie heeft hem ge-
zien? Belt u s.v.p. naar
05754-959, Beukenlaan 8,
Baak.

Probeer het eens met
Malsovit! De kilo's vliegen
eraf. Bakkerij: Hekkelman
Raadhuisstraat 35, Henge-
lo (Gld.)

Te huur garagebox, Dorps-
kom Hengelo (Gld.). Brie-
ven onder no. 7. Bureau
„de Reclame".

Het adres voor

voordelige

C.D.'S
is

Platenbar

.Spannevogel'

Gevraagd gedeelte woning
voor tijdelijk voor oud echt-
paar, tel. 08348-1016.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 • Hengelo Gld

WOENSDAG KRENTEBOLLENDAG
NNINDSf/MOLENMKKERS 6 halen 5 betalen NNINî VIOLErjB/IKKERS



ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET

KOMENDE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)
Deze soorten zijn geselecteerd en resistent tegen veel voorkomende

ziekten. Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN

IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN

Haal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

In deze gids kunt U teeltwijze, zaaitijd, wijze van behandeling enz. lezen

Bij zaadbestellingen ingeleverd vóór l maart 1988

15% KORTING

Dit jaar keuze uit 15 rassen POOTAARDAPPELEN.

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

VOEDERBIETENZAAD tegen concurerende prtfzen

KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Sinds 1883 een vertrouwd adres

05753-1334

ROOZEGAARDE SPORT & MODE
SPALSTRAAT 13, HENGELO (GLD.)

RUIMT OP

TEN CATE

2 DAMES SLIPS
l CAMISOLE

samen 15.00

TE HUUR
in centrum van Hengelo (Gld.)

zowel aan binnen- als aan buitenzijde nog in

overleg aan te passen.

Toiletruimte en keuken mogelijk.

Brieven onder nr. WK 7 bureau „de Reclame"

Schoorsteenveegcentrale

„ZELHEM"
GERARD BRANDENiBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

POLITIE-INFORMATIE

VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang nr. 4

Week van 2 februari t.e.m. 8 februari

Inbraak/diefstal: Op dinsdag 2 februari 1988 tussen
middernacht en de vroege ochtenduren vond er in
gauage Kemp in de Keijenborg een inbraak plaats,
waarbij een geldbedrag werd gestolen.
Op vrijdag 5 februari 1988 werd 's avonds in sport-
hal ,,De Veldhoek" een leren jas weggehaald. Verder
raakte een bezoeker van deze sporthal een bankbil-
jet van f 100.00 en een envelop die f 1200.00 bevatte
kwijt. Dit geld was uit zijn portefeuille gehaald, die
hij in zijn broekzak had gestoken. Mogelijk is dit het
werk van een zakkenroller geweest.
Bejaardenalarmering: In de gemeente Hengelo (Gld.)
z.jn enkele bejaarden aangesloten op de bejaarden-
alarme.ing, hetgeen inhoudt, dat zij, wanneer ze in
moeilijkheden verkeren op een knop, die ze bij zich
dragen kunnen drukken. Hierna worden automatisch
enkele kontaktadressen gewaarschuwd. Is van deze
mensen niemand aanwezig, dan gaat het bericht uit-
eindelijk naar de meldkamer van de ambulance en
waarschuwt. Dit gebeurde op donderdag 4 februari
brandweer te Doetinchem, die d epolitie dan weer
1988. We waren snel ter plaatse, doch het bleek, dat
bij vergissing de knop was ingedrukt. Gelukkig maar,
doch het was een goede oefening, waarbij bleek, dat
het systeem werkte.
Dode konynen: Op wijdag 5 februari 1988 bleek, dat
bij een bewoner van de Antinkweg te Hengelo (Gld.)
een achttal konijnen waren doodgebeten. Dit was ver-
moedelijk door een hond gebeurd, die binnen de af-
rastering liep. Door ons is getracht in de schade-
afhandeling te bemiddelen.
Verkeer: Op zondag 7 februairi 1988 werd een auto-
bestuurder bekeurd voor het feit, dat zijn auto niet
APK gekeurd en vermoedelijk ook niet verzekerd
was. Verder bleek, dat twee van de banden glad wa-
ren. Door de technische afdeling van de verkeers-
groep Apeldoorn is de auto nagekeken, doch er wer-
den geen verdere gebreken geconstateerd.
Op 8 februari 1988 hadden enkele automobilisten el-
kaar het leven zuur gemaakt. Over en weer beschul-
digden ze elkaar ervan niet te hebben uitgeweken en
hinderlijk te hebben geremd. We hebben bemiddelend
opgetreden, doch het is toch triest dat men zich op
de weg zo gedraagt.
Deel III: Vanaf l februari 1988 is men verplicht het
deel III '88 op de voorruit bevestigd te hebben. Dit
is verplicht wanneer men met de auto rijdt, doch ook
wanneer men de auto op de weg laat staan. Het deel
III mag niet aan de linkerzijde van de ruit zitten,
doch alleen in het midden of aan de rechterkant van
de ruit. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een
geldig deeel III dan dient u dit zo spoedig mogelijk
op een postkantoor te halen.

Hengelo (Gld.), 9 februari 1988

A. Veltman

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laat je
niet schieten.

Goudgele

Bananen kg

Franse Golden

Delicious 2 kg

150
298

Landrauch-

schinken 100 gr.

Slagers Lever

worst 100 gram

189
59

WAARDEBON

MAGERE SPEKLAPPEN

498
Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gram 129
Maandag; en dinsdag 22 en 23 febr.

Dikke Vlees-

ribbetjes kg 298

Halfvolle Vanille

Yoghurt liter

Tijger brood

gratis gesneden

155
190

Van de Eelaart

Drie sterren

Jonge Jen. liter

Florijn Kersen-

hrandewijn liter

1785

1295

UITVOERING BUURT- EN TONEELVERENIGING

„DE MEENE"

Buurt- en toneelvereniging „de Meene" houdt op vrij-
dag 26 februari in 't Meenecentrum, Meeneweg 14 te
Zelhem, en op zaterdag 27 februari in Dennenlust,
Stephanotusweg 4 te Zelhem haar uitvoeringen.
Opgevoerd zal worden een klucht in drie bedrijven:
Een bungel an 't been, naar Walter Looschen en be-
werkt door Henk Karstens.
Aanvang beide avonden 19.30 uur precies. Intree
f3.50 per persoon en in de pauze wordt er een ver-
loting gehouden.
Korte inhoud: Een eigen huis bezitten lijkt veel
mooier dan het in werkelijkheid is. Piet Tasman
heeft de grootste moeite om de eindjes aan elkaar
te knopen. En dat is ook geen wonder: hij verdient
als postbode geen kapitaal-salaris, één dochter stu-
deert voor tandarts, het eigen huis vertoont nogal
wat gebreken, rente en aflossing moeten op tijd wor-
den betaald... Dus zit hij danig in de zorgen en pro-
blemen. Twee kamers heeft hij al verhuurd, maar de
bewoners hiervan bezorgden hem meer last dan lust...
De beide dochters van Tasman mogen van hem al-
leen met echte „doe-het-zelvers" contact zoeken, zo-
dat vader ook van hun handigheid kan profiteren,
maar ook wat loopt fout. Het huis wordt voor Piet
Tasman een blik aan het been, maar gelukkig weet
zijn vrouw alles in goede banen te leiden.

HUMOR IN HENGELO

Voor het eerst dit jaar heeft het Hamové-Filmteam
besloterr om hét motorsportgebeuren apart te ver-
tonen van de speelfilms.
Op dinsdag 23 februari zal er een motorfilmavond
worden gehouden voor de liefhebbers met wegrace,
cross en veteranen. Ook zal er ruim aandacht be-
steed worden aan de Yamaha-klasse met uit Hengelo
Gerard Slotboom en uit Keijenborg Marcel Mensink.
Verder intervieuws met Webster Hewitt, Gustav Rei-
nen en vele anderen. Ook de Hengelose bakfiets-
race wordt nader bekeken.
Woensdag 24 en donderdag 25 februari „Humor in
Hengelo" met een terugblik van acht jaar speelfilms,
gemaakt door het Hamové-Filmteam. Vorige week is
het team de straat opgegaan om verschillende pas-
santen te filmen en vragen te stellen naar hun wen-
sen. Verscheidene fragmenten werden aangevraagd
die o.a.: Hendrik Hummel, Polleke Karnemelk, Leo
Lont, de neef van James Bond, Pietje Praga Pokkelt
in familieproblemen, De Dukes of Hengelo, Hengelo
Dakar Ralley, Modderballet en ook beelden van de
speelfilm die het Filmteam dit jaar wil gaan maken
n.l. Miami Vice in de Hengelose Mais in Miami zelf
gefilmd.
Alle avonden beginnen om 7.45 uur in zaal Concordia.

hilzon
zonweringen

uw leverancier voor af uw

verf/ca/e en horizontale

zonweringen

Wi'ƒ zijn gespecialiseerd in

Rolluiken (Heroa/J

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Humnieloseweg 7 Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen

05753-1048

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bi'Albert Heiin Hengelo Gld

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

DANSEN met

LIBERTY
ZONDAG 21 FEBRUARI

Zondag 28 februari

EXCALIBUR
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Voor al uw

TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL

WANDDECORATD3S - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: «wi.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

^Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

BOUDEWIJN SMEITINK
WICHMONDSEWEG 29A - HENGELO GLD

Telefoon 05753 - 2524

VERBOUWING RABOBANK HENGELO

Sinds enige jaren reedse kampt de Rabobank aan de
Raadhuisstraat met ruimtegebrek. Bovendien moet de
bankhal aangepast worden aan de nieuwe eisen van
cliëntenbinding en automatisering. Met nieuwbouw-
plannen is echter gewacht tot na de directie-wisse-
ling, die begin 1986 heeft plaatsgevonden. In de pe-
riode van voorbereiding vond vervolgens de fusie
plaats met de Rabobank aan de Spalstraat, waardoor
de plannen nog wat aangepast moesten worden. In
de loop van 1988 zal met de uitvoering gestart wor-
den. Gedurende de bouwperiode zal het kantoor van
de Raadhuisstraat tijdelijk aan de Kastanjelaan 11
gevestigd worden. Dat is de voormalige winkel-
ruimte van de fam. Smeitink (Stevord).
Een deel van het administratief personeel zal mo-
gelijk in die periode in het bankgebouw aan de Spal-
straat worden ondergebracht.
Voor voldoende parkeerruimte voor de situatie na de
verbouwing wordt in overleg met het gemeentebe-
stuur gezocht naar mogelijkheden op het terrem tus-
sen bank en bibliotheek.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 FEBRUARI

Verzorgingscentrum „de BleUke"

9.00 uur: ds. Ribbink (H. A.)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Hendriks (H.D.)

„Ons Huis"

10 uur Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. Molemaker (H. A.)

Herv. kerk

10.30 uur: ds. van der Vange

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 15 t.e.m. 21 februari

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.m. 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 wrjkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

RJL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 20 februari: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 21 febr.: 10 uur: Woord en communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

BJL 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: „H«t 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 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: DoFf>sstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


