
57e jaargang no 10 Dinsdag 8 maart 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstrmat 16
Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1456, b.g.g. 2771

Verechtfnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,
Velswyk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
ToldUk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

500 gram

BAKBLOEDWORST

De gehele week:

150 gram

LEVERKAAS

100 gram

RAUWE HAM

Maandag, dinsdag en woensdag

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Sch oude rka r bo n a de

500 gram MALSE BIEF-

LAPPEN

Deze week

Volkoren MUESLIBROOD

400 gram van 2.95 voor 2.45

gevuld met amandelen, hazelnoten en
rozynen

NIEUW:

Volkoren MUESLIKOEKEN

8 stuks van 3.95 nu 3.25
't is licht, t is luchtig 't is lekker

W E E K E N D T I P :

(vrijdag en zaterdag)

HAM PREI BROODJES l .50

SINDS 1820

Bakkerij R. KREUNEN
Hengelo Gld - Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Rolluiken of Zonwering bestellen

eerst EUGELINK bellen!

e Topkwaliteit voor de laagste prijs
e 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

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

• Particuliere ritten
• Rouw- en trouwritten
• Ziekenvervoer voor OGZO, IZA en alle

andere fondsen naar medische instellingen
door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

Taxibedrijf Bert Lammers
Zelhemseweg 8, 7255 PS, Hengelo (Gld.)

TEL. 3005

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
S <

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:
K

; KRUIDCAKE van 4.30 voor 3.75

£ DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

g 5 ROOMTOMPOEZEN

halen 4 BETALEN

Verbouwingsopruiming

DE LAATSTE
DOLLE DACEN

KINDERSWEATERS en TRUIEN vanaf

RESTANTEN HANDSCHOENEN

KINDER T-SHIRTS

DAMES TRUIEN vanaf

DAMES BLOUSES vanaf

ROKKEN vanaf

TRAININGSBROEKEN (KLEUTERS)

RESTANTEN ONDERGOED

SPORTSCHOENEN vanaf

GYMSCHOENEN vanaf

VOETBALSCHOENEN vanaf

SPORTTASSEN vanaf

5.00

5.00

5.00

10.00

10.00

10.0O

10.00

1.00

25.00
10.00

35.00

12.50

EN NOG VEEL MEER DOLLE PRIJZEN

ROQZEGAARDE

Spalstraat 13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1996

SÏERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAAN BOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TULNTLTRF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

779e Staatsloterij
De nieuwe staatsloten zijn

vanaf heden weer te koop

bij de Dierenshop, Henge-

lo (Gld.), tel. 2396.

's Maandags gesloten.

3 Weken lang gaat het
TIENTJES REGENEN.

Doe ook mee!
Hoe werkt deze aktie? Heel eenvoudig. Bij elke

f 10.00 aan boodschappen ontvangt u een
„TIENTJES REGEN"-BON.

Op de bon vermeldt u uw naam en adres.
Daairna levert u deze bon bij ons in. U bent dan
automatisch deelnemer aan onze „Tientjes
Regen"-aktie. Er zijn per week de volgende

„Tientjes Regen"-boodschappencheqUes te
winnen:

l Boodschappencheque

van 3 tientjes

2 Boodschappencheques

van ieder 2 tientjes

5 Boodschappencheques

van ieder l tientje
Elke week worden in onze winkel de winnaars
van de „Tientjes Regen"-boodschappencheques
bekend gemaakt. Elke week heeft de „Tientjes
Regen" bon een andere kleur. Lever dus op
tijd in!

BuurtsuperV.D.MOND
RUURLOSEWEG 52 . HENGELO (GLD.)

500 gram
DIKKE VLEESRIBBEN 3.78
KATENSPEK

TONGEWORST

100 gram

100 gram

ROLLADE SCHIJVEN

per stuk

1.68

1.38

1.00

ACCOUNT ANTSKANTOOE

TH. J. SLOOT B.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw

belastingaangifte 1987?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings(dinsdag)avonden

8, 15, 22 en 29 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen?

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

BEDIEBENSHDF•••̂ •••••i
HOLS DONATIN

2% kg

5.95

PITTAH
5 kg

10.50
Spalstraat 12 - Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

HUTSPOT
750 gram

1.25

GESNEDEN UIEN
500 gram

0.95

STOOFPEREN
n/2 kg

1.75

Verder alweer Raapstelen,

Spinazie, Andijvie enz.

In onze verkoopbloemenkas:

l mooi

GEMENGD BOEKET 5.95

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

Jfengelo

DEZE WEEK BIJ UW ECHTE BAKKER ! ! -

DINSDAG EN WOENSDAG:

BOTERKOEK per stuk 2.98

DONDERDAG:

ROGGEKNAR van 3.50 voor 2.98

VRIJDAG EN ZATERDAG:

TWENTSE WEGGE

pi m. 1000 gr. van 7.00 voor 4.98

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld



DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven zowel per-

soonlijk als schriftelijk, die wij mochten ont-

vangen na het overlijden van onze lieve oom en

opa

WILLEM TER MATEN

betuigen wij onze oprechte dank.

In het bijzonder willen we Direktie en verple-

gend personeel bejaardencentrum „De Bleijke"

bedanken voor de liefdevolle verzorging.

Fam. G. A. Groot-Roessink

Hengelo (Gld.), maart 1988,

Mokkinkdijk 3.

Marktver.

Hengelo Gld

LEDENVERGADERING
op dinsdag 29 maart '88
in zaal Michels, Spalstraat 45
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening.

2 Notulen vorige ledenvergadering.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport kascontrolecommissie.

6 Benoeming commissie 1988.
7 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftre-

ding van de heren G. B. J. Waenink, G. W.
Enzerink en J. Dinkelman.
Zij stellen zich herkiesbaar.

8 Vaststelling contributie 1988.

9 Verkoop onaf gehaalde prijzen verloting.

10 Mededelingen.

11 Rondvraag.

12 Sluiting.

Verzoek om uitbetaling

RBS Bouw en Schilderszegels

voor de a.s. feest- en verlofdagen op

Donderdag 17 maart

's avonds van 19.30-20.30 uur bij H. Ooms,

Vordenseweg 24 Hengelo (Gld.).

Bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

Afd. Hengelo

Gemeente Hengelo (Gld.)

De afdeling Financiën, Belastingen, Onderwijs

en Personeelszaken moet versterkt worden met

een

Financieel medewerker m/v
De werkzaamheden omvatten het verzorgen van
de girootboekadministratie en andere op de af-
deling voorkomende werkzaamheden.

Vereist: MAVO/HAVO met Praktijk Diploma
Boekhouden of MEAO.

Enige kantoorervaring en belangstelling voor
automatisering strekken tot aanbeveling.

Salariëring is afhankelijk van leeftijd en erva-
ring, tot een maximum van f2.571,— bruto per
maand.

Aanstelling geschiedt vooreerst in tijdelijke
dienst.

Inlichtingen kunnen eventueel worden ingewon-
nen bij het hoofd van de afdeling, tel.nr. 05753-
1541.

Sollicitaties binnen l week na het verschijnen
van dit blad in te zenden aan burgemeester en
wethouders van Hengelo (Gld.), Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo (Gld.), onder vermelding op
de enveloppe - in de linkerbovenhoek -„Soll.
fin.".

Gemeente Hengelo

Provincie Gelderland

WIJZIGING

KAMPEERVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Hengelo ma-
ken ter voldoening aan het bepaalde in artikel
10 van de Kampeerwet bekend, dat met ingang
van 10 maart 1988, gedurende 30 dagen ter ge-
meente-secretarie (sectie bestuurszaken) voor
een ieder ter inzage ligt een ontwerp-besluit tot
wijziging van de Kampeerverordening.

Gedurende voormelde termijn van 30 dagen kan
een ieder bezwaren kenbaar maken tegen het
ontwerp-besluit bij de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 8 maart 1988.

UITSLAG TREKKING
GROTE PAX-VERLOTING

ten bate van aktie
Renovatie-accommodatie

De prijzen zijn op de volgende lot-
nummers gevallen: 002 - 047 - 058 -
095 -104 -158 - 231 - 302 - 318 - 331 -

343 - 352 - 366 - 404 -405 - 503.

Hoofdprijs FIAT PANDA: lotnummer
465.

Alle prijswinnaars hebben reeds be-
richt gehad. Eventuele inlichtingen
zijn te verkrijgen bij W. Hermans,
tel. 3515.

De V. en A.Y. Pax dankt alle kopers
van harte voor hun bijdrage aan de
aktie Renovatie-accommodatie.

Gelegenheid op

donderdagavond 17 maart

van 17.00 tot 19.00 uur

Schilderszegels

en een verzoek om uitbetaling

RBS Bouw

in te leveren voor a.s. feest- en verlofdagen.

Bij A. Hulstijn, Vordenseweg 27, Hengelo (Gld.).

Het bestuur

Bouw- en Houtbond FNV

Hengelo (Gld.)

Verzend, tijdig uw Paaskaarten
Paasversieringen: uw aandacht
Verschenen een interessant boek: PALM-
PAASVIEBINGEN IN DE ACHTERHOEK

Communie- en beUJdeniskaarten
Bijbels en Liedboeken
als beltydenisgeschenk !

W O L T E R S
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17, Hengelo (G.) t.o. Remigiuskerk
Tel. 05753-1253

i j

|

HENGELOSE TONEELVERENIGING

TONEELAVONDEN
op zaterdag 26 maart

en woensdag 6 april

Opgevoerd wordt:

Zaal Langeler, teL 1212, Hengelo (Gld.)
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.15 uur.

Kaarten in voorverkoop a f3.50 p.p. bij alle

leden van de HTV, boekhandel Wolters en aan

de zaal.

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

—l—, Speciaal deze week!

l kg SCHOL voor 6.50

GRATIS GEFILEERD

Eet meer vis omdat het

LEKKER en gezond is

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

Op een dag drink je geen GROLSCH
meer, maar maak je een keuze uit de

25 verschillende soorten BIER die wij in

ons café schenken.

In ons restaurant serveren wij VOLLE-
DIGE DINERS, LUNCHES of HARTIGE

HAPJES.

Ook uw familiefeestjes of recepties ver-

zorgen wij tot in de puntjes.

Café-Restaurant 't HOEKJE,
al meer dan 75 jaar een begrip in

Hengelo (Gld.).

Uw
wffidmo/enbcrkker /GILDE

presenteert
deze week

NNIND/VIOLEISIB^KKÜRS

ZEEUWSE CAKE 2.95

MEUSLIBOLLETJES
6 voor 2.90

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

Tijdelijk f 50.00 extra

voor uw oude stofzuiger

HOLLAND ELECTRO HE 4100

motor 950 watt van f 369 voor
f 299. Ruil in en betaal f 249

HOLLAND ELECTRO HE 4100

motor 1000 watt van f 459
voor f 329
Ruil in en betaal f 279

HOLLAND ELECTRO HE 4300

motor 1100 watt electronisch
regelbaar van f 499 voor f 349
Ruil in en betaal f 299

FA. B E S S E L I N K
Electr. installatiebedrijf

Hoek Raadhuisstr.-Banninkstr.

Hengelo (Gld.) - Telefoon 1215

SPECIALE AANBIEDING

PléDRO JEUGDSCHOENEN

in de maten 18 t.e.m. 39

vanaf f45.00

Op is op

T AC X-SCHOENMODE
RAADHUISSTRAAT 27 - HENGELO (GLD.\

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!

HAAS- en RIBKARBONADE
500 gram 4.45

VERSE WORST 500 gram 4.25

LEVERKAAS 1OO gram 1.18

Gebraden Rundvlees 100 gr. 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

Wedden dat... Dat je bij
Demi-Byou je ogen uit-
kijkt. Ruiine sortering
nieuwe Sieraden, Luxe
Ceint., nu ook leuke Kind.
Bretels. Michielstraat 2.
Om de hoek bij Willy Derk-
sen, Hengelo (Gld.).

Alleenstaande weduwe
zoekt woonruimte, liefst
met eigen opgang of helft
van dubbele woning. Brie-
ven onder nr. 10-2 bureau
van dit blad.

Te koop: 2 H.A. Land-
bouwgrond. Brieven onder
nr. 10-1 bureau van dit
blad.

Te huur: nog enkele volks-
tuintjes aan de Heurne. G.
Lubbers, Schoolstraat 7,
Hengelo (Gld.), tel. 1446.

Te koop: overcomplete
Flat Fiorlno Diesel, bedr.
auto. Bouwj. '86. Km st.
23000. Tel. 05754-330.

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

lijn 070-614614
/•& HMtartandM hartaticMing
\|/ vneiden vtin <*• harK!» fitixj

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Gevraagd: hulp in de huis-
houding l a 2 halve dagen
per week. Brieven onder
no. 9, bureau ,de Reclame'.

Gevraagd: actieve jonge-
man, leeftijd plm. 18 jaar,
voor winkel- en magazijn-
werkzaamheden. 32 uur
par week, mogelijk tot 40
uur per week. EDAH B.V.,
Raadhuisstraat 53, Henge-
lo (Gld.). Na 18.00 uur te
bereiken: Julianalaan 2,
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
3489.

't Is zo weer voorjaar! Snel
een paar kilo eraf met
Malsovit, voor u gebakken
door bakkerij: Hekkelman
Raadhuisstraat 35, Henge-
lo (Gld.).

Te koop: van eerste eige-
naar Carraro 14 pk diesel
2 w. tuin traktor, ploeg,
frees, aardappelploeg, dub-
bele wielen, tel. 05755-2005.

Voorkom teleurstelling. Be-
stel nu Pootaardappelen.
Keuze uit 16 rassen. Waa-
melink Zaadhandel, tel.
05753-1334.

BLIJSPEL JONG GELBE

Jong Geljre stond zaterdagavond met het stuk ,,Pas

op voor de buren" van Hans van Wijngaarden op de

planken. De regie van dit blijspel in drie bedrijven

was in handen van G. Remmelink.

Zoals altijd bij een blijspel stond ook dit stuk bol van

de verwikkelingen en misverstanden.

Vooral Hanrie Nusselder was weer goed op dreef. Hij

kreeg de lachers regelmatig op zijn hand. De spelers

en de regisseur verdienen alle lof voor de uitvoering

van dit blijspel dat deels in het dialect, deels in het
algemeen beschaafd Nederlands word gespeeld.

De jongste van de familie en nu al winnaar!
We zijn trots op Gazelle's jongste, de
Road Cruiser.
Pas in de Gazelle familie en nu al bekroond
tot "FIETS VAN HET JAAR 1988"!
En de rest van de Gazelle familie mag er
ook zijn. Stuk voor stuk fietsen die zich
onderscheiden door perfecte kwaliteit en
moderne vormgeving.
We zijn er trots op en we hopen dat u de

Road Gruiser wilt komen bekijken,
temidden van al die andere Gazelles.

Gazelle maakt fietsen leuker

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel 05753-7278 GAZELLE



WOENSDAG KRENTEBOLLENDAG

6 halen 5 betalen NNiNQAjOLENS/.KKERS

Dit blijft geldig zolang de voorraad strekt.f *

ATTENTIE!!! OPGELET!!! WALLY STUNT WEER
WIJ GAAN REORGANISEREN!!! DA'S OPRUIMING
HALF GELD - HALF GELD - HALF GELD - HALF GELD fel f

Ja Ja.' Wa/fy is er weer. Opgelet!! met de knaller van de maand. Vele artikelen met volle ga-

rantie. VHS-V/deo-recorders met afstandsbediening. Overal f 1450 bij Wa//y slechts f 975.

Radio cassette Pick-Up stereo toren, overal f 750, bij Waf/y slechts f 475. Stofzuigers, slede-

model f 125 f 225. Draagbare cassette radio's f65, f 85. Auto-cassette radio met 2 luidsprekers

f 130. Verschillende kof f ïezef -apparaten f65, f 85. Luxe Fondue frituur pannen f 110. Dubb.

e/ecfrische hand mixers f 45. 2-de//ge e/ecfrische messen f55. Strijkijzers, kwaliteit lux f40.

Een- en fweedef/ge e/ectrische kookplaten f65. f 110. Eelecfr/sche convecfor kachels f 135.

Zo U wel vernomen heeft uit onze vorige advertentie, waren wij aan het reorganiseren, met

een totale uitverkoop, dat is redelijk gelukt. MAAR PAS OP WONDER BOVEN WONDER.' zijn

wij weer in het bezit gekomen van een prachtige partij allerhande, zeer moderne kleding mooi-

mooi-mooi, dus wij gaan er weer extra tegen aan, met geweldige knal-stunt-prijzen, gewoon

alles wat er in de winkel aanwezig is, voor echt de helft van de minimumprijs. DUS ALLES 50%

KORTING. Echt de moeite waard. Eerste stunt: bij aankoop van f 100.00 een ECHTE LEREN

VOETB4L van f 35.00 voor slechts f 10.00. DAN OPGELET Jeugd kunsfleren moderne BROM-

FIETS of MOTORJACK* van f 75.00 nu KNAL ! f 35.00. Dus kom op snuffelen maar.

Verdé KLM overalls f 65, 2 stuks f 110. KLM Sanfor werkbroeken f45, 3 stuks f 110. Diverse

stofjassen f45, 3 stuks f 100. Bakkers-, koks-, cafetaria-, slagerskleding, o.a. broeken, jassen

f 45, 3 stuks f 100. Opgelet? nu half geld voor alle verdere kleding. Van alles voldoende, mooi-

mooi. Te veel om op te noemen. Kijken - snuffelen en zeer zeker kopen. Altijd prijs. Kan nergens

goedkoper.

HALF GELD = HALF GELD. HALF GELD

BLIJF BIJ
en wees blij met hef dagelijks nieuws

ledere dag weer opnieuw dagbladen in de verkoop:

De Telegraaf - Volkskrant - Trouw - Alg. Dagblad

Parool - NRC Handelsblad - De Gelderlander

Graafschapbode - Zutphens Dagblad - GOC

Kerkstraat 17

Hengelo f G/d J

f.o. Remigiuskerk

fel. 05753-7253

AIS u nog nooit hij on
komen kijker.

:;>; geweest, dan echt even OP IS OP OP IS OP

RUURLOSEWEG 43 - HENGELO (GLD)
Open: 09.00 tot 12.00/13.30 tot 17.30 uur,
zaterdag tot 16.00 uur.
Vrijdag: koopavond tot 21.00 uur.

U zult zeer
zeker weer

tevreden
z:jn.

WALLY
DE PRIJSBREKER

Wij hebben ook veel handel voor wederverkopers.

Hummelseweg 20A - Hengelo (Gld.).
WALLY WIJST BEGINNERS ECHT DE WEG.

Ook in de groothandel zijn het weggeefprijzen • Half geld!!! Half geld!!!
ATTENTIE! Vooral beginners, verdien er een stuiver bij. De winst ligt op straat. Wally wijst je de weg.
ledere kleine koopman is welkom. Want wij starten met een marktboekje, waar 500 vrije markten,
braderieën, vlooien- en rommelmarkten in vermeld staan. Tevens bieden wij u aan diverse allerhan-
de restant partijtjes voor zeer makkelijke prijzen. Dus tot ziens! Boekjes f 50.- voor wederverkopers.
Hummeloseweg 20a, Hengelo (Gld.). Dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdags tot 15.00 uur.

ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN
ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN

AUTOBEDRIJF D. L A N G W E R D E N
LANKHORSTERSTRAAT 28, 7234 ST WICHMOND

TEL 05754-621

OPEL KADETT E 13 S 30000 km 1985

OPEL KADETT E 1.2 GL open dak 32000 km 1985

OPEL KADETT 1.2 48000 km 1983

REN AU LT 9 GTL 8 7000 k m 1983

MAZDA 323 1.3 79000 km 1981

PEUGEOT 505 LPG 114000 km 1984

SUZUKI ALTO 76000 km 1983

SUZUKI ALTO SSOOOkm 1983

SUBARU JUMBO 47000 km 5-deurs 1983

DAIHATSU CUORE 1980

HONDA CMC Automaat 60000 km zeer mooi 1980

APK keuringsbedrijf voor al uw reparaties en

onderhoud. Verkoop nieuw en gebruikt.

Vermist: spierwitte Poes,
Fam. Bergers, Dambroek-
weg 5, Baak, tel. 05754-824.

Gezocht: Scholier van 14
tot 17 jaar voor werk op
kwekerij/boerderij in Baak.
tel. 05754-824.

AFWEZIG van

75 f.e.m. 79 maart

Schoenmakerij

„de Molenhoek

W. van Hal

Hengelo (Gld.)

ONDERSCHEIDING VOOR VAN WILSEM

De Steenderense brandweercommandant A. H. van
Wilsem heeft zaterdag uit handen van burgemeester
S. Buddingh' de eremedaille verbonden aan de orde
van Oranje Nassau ontvangen. Van Wilsem ontving
deze koninklijke onderscheiding vanwege het feit dat
hij zich veertig jaar lang heeft ingezet voor de wij-
willige brandweer in Steenderen. Afgelopen zaterdag
werd het jubileum gevierd met een receptie in zaal
De Engel.
„Doordat u mag worden aangemerkt als een welzijns-
werker van deze gemeente, heeft het hare majesteit
de koningin behaagd u de eremedaille toe te kennen",
aldus Buddingh'. Hij sprak lovende woorden tot de ju-
bilaris, die in 1948 toetrad tot de vrijwillige brand-
weer: „In die veertig jaar is er veel veranderd, meer
dan in de honderd jaar daarvoor. Namens het ge-
meentebestuur hartelijk dank voor uw inzet geduren-
de veertig jaar. Veel is er veranderd, ook het karak-
ter van de branden, de toename van de onzekerheden
en dus ook de risico's. Dit alles heeft u meegemaakt,
begeleid en overleefd. Dankzij uw inspirerende lei-
ding heeft het corps Vrijwillige Brandweer SteencLe-
ren bij de bevolking een goede naam opgebouwd",
aldus de burgemeester, die ook mevrouw Van Wil-
sem prees.
De receptie werd naast de voltallige gemeenteraad
ook bijgewoond door vele collega's uit de hele regio.
Namens de regionale brandweer sprak F. J. G. M.
Captein, die benadrukte dat Van Wilsem een zeer
collegiale man is. De voorzitter van het corps Vrij-
willige Brandweer Steenderen, G. Hamer, prees de
manier waarop Van Wilsem altijd met het korps om-
ging en dankte mevrouw Van Wilsem voor de wijze
waarop zij steeds het werk van haar man onder-
steunde.

UVV-MIDDAG HENGELO (GLD.)

Zaterdagnüdag 27 februari in zaal „Concordia"

Op geheel eigen wijze traden op voor de bejaarden
van Hengelo (Gld.) „De jeugd van vrogger" volgens
een bezoeker, Hanneke Hiddink en Ben Schreurs uit
Diepenheim.
Met zang en muziek vermaakten zij de bezoekers op
aangename wijze. De liedjes werden gezongen in dia-
lect, wat heel vertrouwd overkwam.
Met liedjes over buurman Peeters met drie eee's, de
Standbeelden parte van Diepenheim en een bewegen-
heid over Vader die altijd aan ,,'twark" was en als be-
loning een medaille kreeg van z'n baas en als brand-
weerman. Voor de kinderen was nooit geen „tied".
Na de pauze werd een dia-voorstelling met een kwis
over de Achterhoek gepresenteerd door de heer en
mevr. Grootjans. Zeer interessante en heel mooie
dia's werden vertoond, waaronder ook uit Hengelo
(Gld.), o.a. de broodweging op de „Muldersflute".
Een geslaagde middag.

JOOP WINKELMAN BEHEERDER BIJ
ZWARTE SCHAAR

Met een speciale receptie op camping Het Zwarte
Schaar in Steenderen werd zaterdag het horecage-
deelte van de camping door de familie Derksen over-
gedragen aan Joop en Geirda Winkelman uit Hengelo.
Duidelijk werd dat de samenwerking tussen de ver-
schillende campings goed is, want directies, perso-
neel en gasten, onder wie veel Duitsers, waren mas-
saal aanwezig. De drumband en het majorettekorps
van IJsselstrand brachten de komende en scheidende
familie een muzikale hulde.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd
op het bepaalde in artikel 141 van de A.P.V.
Hierin wordt de rechthebbende van een terrein ver-
plicht beplantingen te verwijderen of in te snoeien
indien de veiligheid op de weg en de wijheid van het
verkeer zulks vordert. Met dit artikel wordt bijvoor-
beeld bedoeld, dat wanneer een boom in uw tuin voor
een vqikeersbord groeit, waardoor dit niet goed zicht-

baar meer is, u verplicht bent takken e.d. te verwij-

deren, zodat het bord weer te zien is. In hetzelfde

artikel staat ook, dat het verboden is beplantingen e.d.

aan te brengen, hoger dan 0.70 meter of te hebben op

een kortere afstand dan 8 meter van de weg.

U zult begrijpen, dat men hiermee het uitzicht vodr

het verkeer wil waarborgen.
De hoogte van 0.70 meter is dan ook afgestemd op

het gebruikelijke uitzicht vanuit een personenauto.

Nu het plant- en zaaiseizoen aanstaande is, wordt

hiervoor uw bijzondere aandacht gevraagd.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info 10
lijn 070-614614

r#\ n»d«rt«n*TT ImUduriOnQ
(j) vnencten van de hartstchtng

HTV BRENGT OPNIEUW KLUCHT

Met de titel „Zeg nooit vis, voordat ie in de pan is",
is de Hengelose Toneelvereniging de HTV al weer
druk aan het repeteren voor de voorjaarsuitvoerin-
gen. Evenals voou gaande keren is de keus gevallen op
een kluchtig blijspel. Het stuk is zo nieuw dat de inkt
ervan nog maar net gedroogd is. Het is geschreven
door de Drentse schrijver Martin Wolf en nog niet
eerder in deze regio veutoond. De HTV brengt het
uiteraard in ons eigen Acthernoeks dialect. Een
klucht met veel lachwekkende situaties. Hoofdrolspe-
ler Klaas Vaak is een enorme zeurpiet die van ieaere
mug een olifant maakt. Een fietsongelukje groeit
uit tot een aanmjding met een olifant. Door het kopen
van een staatslot hoopt mevr. Vaak een wat luxere
leven te kunnen gaan leiden. Gezien de titel van dit
blijspel kunt u nagaan dat alles nog lang mui in Kan
nen en kruiken is. Er volgen vele kolderieke situa-
ties, die uw lachspieren zuilen vermoeien. De voor-
stellingen vinden plaats in zaal Langeler op zaterdag
26 maart en woensdag b april a.s. Kaauten reeds in
voorverkoop! Interesse in toneelspelen ? Kom dan vrij-
blijvend onze repetities eens bezoeken, bel wel even
tel. 05753-3206.

„TRUITJE" VERHUIST

Na twee jaar is de Hengelose kinderkledingbeurs al-
weer uit haar jasje geguoeid. De belangstelling voor
koop en verkoop van tweedehands kinderkleüing is
zo snel toegenomen, dat ,, Trui t je", zoals de beurs
zich noemt, niet meer past in de ruimte van de peu-
lerspeeizaal.
Daarom zyn de organiserende vu ouwen op zoek
gegaan naar „een maatje groter" voor Truitje.
Vanaf heden wondt de kincierkledingbeurs nu, met
toestemming van het leeu krachtenteam en B. en W.,
gehouden in O.B.S. Rozengaardsweide, Rozenstraat
14, Hengelo C Gld.).
De spelregels blijven dezelfde. Ter verduidelijking
moet worden vermeld, dat er geen opbrengst is die
naar een goed doel gaat. Degene die kleding inbrengt,
ontvangt 75% van de opbrengst van zjjn verkocnte
kleren. Kleding die niet wordt verkocht, krijgt men
tqiiug. Kleding die niet wordt teruggenomen, wordt
naar een derde-wereldland gestuurd.
Een ieder, die meer inlichtingen wil hebben over de
spelregels van de kinderkledingbeurs, kan daarvoor
terecht bij: Gerke Mantel, tel. 05753-2071.
De verkoop van de eerstvolgende kinderkledingbeurs
zal zijn op zaterdag 26 maart van 10.00-15.00 uur in
O.B.S. Rozengaardsweide.

Hengelo, 29 februari 1988

UW PARTNER IN VELE GROENE ZAKEN

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ G. J. BOSMAN

Kervelseweg 23 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753 - 2619



Een droogautomaat

voor dit gure en

natte klimaat

• ZAKKER
• PHILIPS
• MIELE

al vanaf 799.00

Installatiebedrijf

Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-1285

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Witlof
kwaliteitsklasse
I 500 gram

Goudreinetten
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Schwarzwalder

Schinken 100 gr.

^^ _^
*| O O
1 ̂  r

*
POLITIE-INFORMATIE

RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)
Ze jaargang nr. 7

23 februari 1988 t.e.m. 29 februari 1988

Er werden deze week een 2-tal bromfietsen voor een
technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Beide
voertuigen bleken een te groot vermogen te hebben,
terwijl een van de twee ook nog eens veel te veel her-
rie maakte. Voor beide bestuurders was een bekeu-
ring het gevolg.

Eveneens vond er op woensdag 24 februari een con-
trole van de minimum snelheid plaats op diverse
plaatsen in de gemeente. Hierbij zijn 33 bestuurders
bekeurd. Tevens zijn 3 bestuurders bekeurd voor het
inhalen op voorsorteervakken.
Op dinsdag 23 februari is bij een inwoner aan de
Ruurloseweg een voederbak ontvreemd.
Van dinsdag op woensdag 23 op 24 februari heeft een
inwoner uit Baak voor nogal tumult gezorgd in het
Turkenpension. Nadat hij de nodige ravage in het
pension had veroorzaakt werd de man door de politie
afgevoerd en ter ontnuchtering ingesloten.
Bij het PAX-terirein werd een inwoner de dupe van
een fietsdiefstal.
Ook zorgde een andere beschonken persoon deze week
voor een tumult in de dorpskern. Het bleef gelukkig
bij wat vreemd dronkemansgedrag en er deden zich
geen problemen voor .Man van straat laten ver-
dwijnen

Op zondag 28 februari werd een automolist bekeurd
terzake diverse verkeersovertredingen (o.a. 2 gladde
banden, lekke uitlaat en niet APK gekeurd). Ook een
andeae automobilist kreeg een bekeuring wegens het
niet tijdig laten keuren van zijn auto.
Een jongeman uit Zutphen gedroeg zich in de nacht
van zaterdag 27 februari op zondag 28 februari nogal
agressief. De jongeman werd gelukkig tijdig in be-
dwang gehouden en middels de dokter per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis om er te kalmeren.
In dezelfde nacht zijn een reeks vernielingen ge-
pleegd op de route van Hengelo (Gld.) tot Baak. Een
9-tal schrikhekken moesten het ontgelden alsmede 4
verkeersborden en een brievenbus. Ook werden nog
een 4-tal verkeersborden scheef getrokken. De schade
bedraagt weer honderden guldens. Misschien dat
iemand van de aanwonenden op de betreffende route
iets heeft gezien of gehoord. Bruikbare tips worden
door ons ingewacht.
Ook werd deze nacht een personenauto van een in-
woner aan de Sarinkkamp bekrast. Helaas hing ook
hier geen naamkaartje bij.
Op maandag 29 februari werd een automobilist de
dupe van de gladheid en belandde op de Kruisbergse-
weg tegen een lantaarnpaal. Alleen materiële schade.
Nogmaals wordt u op het volgende geattendeerd:
1. Vanaf l maart wordt er bekeurd voor een ongel-
dig/verlopen deel IH (vanaf l februari 1988 verplicht)
2. Vanaf l februari 1988 is het bureau te Hengelo
(Gld.) aangesloten op de doorschakeldienst van de
PTT hetgeen inhoudt, dat het bureau dag en nacht
onder hetzelfde telefoonnummer (1230) bereikbaar
is en men, indien aldaar niet wordt opgenomen, auto-
matisch wordt doorgeschakeld naair het politiebureau
in Vorden of de meldkamer te Apeldoorn, die dan op
hun beurt zorgdragen, dat de plaatselijke politie in
kennis wordt gesteld.

Hengelo (Gld.) l maart 1988

B. Koers

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Besluitenlijst raadsvergadering l maart 1988

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van l
maart 1988: 1. ingestemd met het meerjarenplan
dorpsvernieuwing 1988-1992; 2. de grondprijs vastge-
steld voor bouwterreinen, gelegen in het bestem-
mingsplan Keijenborg 1987, nr. 1; 3. besloten tot wij-
ziging van de gemeenschappelijke regeling Intercom-
communale Kredietbank (IKB) te Enschede; 4. een
krediet gevoteerd voor het computer-scholingspro-
ject tb.v. het gemeentepersoneel; 5. besloten tot wij-
ziging van diverse belastingverordeningen; 6. een
krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van
de filterinstallatie van het zwembad; 7. de gemeen-
terekening, de rekening van de Dienst Sociale Zaken
en de rekening van het Grondbedrijf over het dienst-
jaar 1986 voorlopig vastgesteld; 8. een krediet gevo-
teerd voor de vervanging van de oproepinstallatie
van de leden van de vrijwillige brandweer.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderand

Gespreksavonden voor de inwoners van de
gemeente Hengelo (Gld.)

Het college van burgemeester en wethouders van
Hengelo heeft besloten dit jaar wederom op een drie-
tal plaatsen gespreksavonden te beleggen, waarop de
inwoners hun wensen, opmerkingen en suggesties
kenbaar kunnen maken. De aan de orde te stellen on-
derwerpen dienen van algemene aard te zijn. Voor
persoonlijke aangelegenheden kan men terecht op het
wekelijkse spreekuur op donderdagen tussen 19.00
en 20.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om wagen,
suggesties en opmerkingen vooraf schriftelijk in te
dieneTi dan wel tijdens één der gespreksavonden. De
schriftelijk ingekomen vragen etc. zullen tijdens <3e
bijeenkomst worden behandeld. De gespreksavonden
zijn gepland in de maand april 1988 en wel als volgt:
a. dinsdag 12 april 1988 te 20.00 uur in hotel Leem-
reis, Spalstraat 40 te Hengelo; b. woensdag 30 april
1988 te 20.00 uur in zaal Winkelman, Sint Janstraat
3 te Keijenborg; c. dinsdag 19 april 1988 te 20.00 uur
in het restaurant van het sportcomplex „Veldhoek",
Vairsselseweg 55 te Veldhoek. De aankondiging van
deze gespreksavonden vindt vroegtijdig plaats, zodat
men deze data kan reserveren, hetwelk de opkomst
wellicht ten goede kan komen. Voorts wordt er nog
op gewezen, dat niet weer een z.g.n. populaire be-
groting huis-aan-huis zal worden ver spreid, hetwelk
niet betekent dat niet op financiële zaken kan worden
ingegaan.

W.LK. PINKSTER VOLLEYBALTOURNOOI 1988

Op zaterdag 21 mei a. s. wordt op het sportcomplex
„Het Hooge Wessel" te Steenderen weer het jaar-
lijkse buitenvolleybaltournooi gehouden, georgani-
seerd door de plaatselijke volleybalvereniging W.I.K.
Dit sportieve gebeuren, waar normaal zo'n 100 teams
verdeeld over alle klassen, aan deelnemen, staat in de
regio bekend als een goed georganiseerd en gezel-
lig volleybalgebeuren voor jong en oud. Wat min-
der bekend is het feit dat ook deelgenomen kan wor-
den door teams, samengesteld uit bijv. leden van een
buurtvereniging, familieteams of andere sportvereni-
gingen.
Nadere informatie kan verkregen worden via het te-
lefoonnummer 05755-2023.

DE ENDRACHT

Bouwbedrijf
De Eendracht v.o.f.

de Heurne 70
7255 CL Hengelo (Gld.)

tel. 05753-2993

HEBT U BOUWPLANNEN?

Hebt U of komt U binnenkort in het bezit van een

bouwkavel, vraag dan bij ons, geheel vrijblijvend,

prijsopgave voor uw te bouwen woning.

Wij bouwen woningen in de Premie A-B-C en vrije

sector, traditioneel gebouwd, kompleet geïsoleerd

en vakbekwaam afgewerkt.

WAARDEBON

MAGERE RIBLAPPEN

998
Zaterdagvoordeel :
Magere Var-

kensrollade kg

Maandag 14 en dinsdag 15 maart
Fijne Verse Braadworst

500 gram 3.48 £• f*| Q

DVo

A.H. Vanille Vla

liter

Wit - Tarwe -

Fijn Volkoren

JE \̂

49
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Henkes Jonge

Jenever liter

Florijn Citroen-

brandewijn liter

4 TT ft C

l ƒ / J
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Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bi' Albert Hei'n Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

DANSEN met

SENSE
ZONDAG 13 MAART

Zondag 20 maart

Valley Gazelle
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1-r61

Voor al uw

TAPIJTEN - GORDIJNEN ZONWERING
TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL
WANDDECORATIES - BABY. EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJKS

TEXTD3L: o .̂:
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

RUURLOSEWEG 17, HENGELO (G.), Tel. 1425

hihon
zonweringen

uw leverancier voor af uw

verf/ca/e en horizontale

zonweringen

Wij zijn gespecialiseerd in

Rolluiken IHeroal)

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen

05753-1048

Schoorsteenveegcentrale

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
WOENSDAG 9 MAART (Biddag)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
19.30 uur: ds. Hendriks

Goede Herder Kapel
19.30 uur: ds. van Dorp

ZONDAG 13 MAART

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur: ds. Hokojoku (jeugddienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur: ds. Hendriks

Herv. kerk
10.30 uur: geen dienst

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 7 t.e.m. 13 maart
J. Koning, tel. 1266.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.UO uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling post bureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

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

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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 12 maart: 19.00 uur: Eucharistieviering
m.m.v. jongerenkooir

Zondag 13 maart: 10.00 uur: Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

R.K. Kerk Ketyenborg

R.K. Kerk Keijenbarg: zaterdag 19.00 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 : Kastanjalaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Hot Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende*«n telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotteweg 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-hulpver lening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


