
57e jaargang no. 11 Dinsdag 15 maart 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 06763-1466, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

Velswyk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, VVichmond Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

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

De gehele week:

600 gram

ROLPENS

l kg

KIPPEPOTEN

De gehele week:

150 gram

Gekookt Ontbijtspek

100 gram

PEKELVLEES

Maandag, dinsdag en woensdag

gehakt + kruiden
600 gram

600 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
600 gram

malse varkenslappen

600 gram

Schouderkarbonade

500 gram SUCADE-

LAPPEN

VISHANDEL

HENGEL

bestaat 5 jaar!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) - 05753-3460

Onze zaak in Hengelo (Gld.)
bestaat 5 jaar.

Wij zijn daar blij om
Om dit te vieren willen wij iedere
klant een kleine attentie aanbieden.

Speciaal deze week:

BAKFILET
heel kg 13.50

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH.J.SLOOTB.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

15, 22 en 29 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen.'

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

GEKOOKTE BIETEN 0.95
500 gram

WORTELEN 1.00
fijn gesneden 500 gram

SULTANA ROZIJNEN 2,39
400 gram

Volop appels, peren, sinaas-
appelen, citroenen, kiwi's,
ananas, meloenen enz.

In onze verkooppbloemenkas deze week:

3 groene PLANTJES 3.95

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

APOTHEEK HENGELO (GLD.)
Spuistraat 28
7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1010
G. J. v. Ochten, Apotheker

Patiënten dokter Eijkelkamp — Geachte Mevrouw /Mijnheer,

B. A. M. EUkelkamp

Hulsarts

Koldeweiweg 2
7256 AV KeUenborg
Tel. 05753 2262

Op l april 1988 zal de apotheek van dokter B. A. M. Eijkelkamp overgaan naar Apotheek Hengelo
(Gld.). Dit zal de nodige veranderingen met betrekking tot de geneesmiddelenvoorziening met zich
meebrengen.

In Keijenborg, op het adres van dokter Eijkelkamp, komt een uitdeelpost voor geneesmiddelen.

De openingdttyden van de uitdeelpost z|hi:

's morgens : 11.00-11.30 uur

's middags : 17.30-18.00 uur (op maandag tot en met donderdag)
13.30-14.00 umr (op vrijdag)

In het weekend gesloten.

De openingstijden van de apotheek zjjn:

Maandag t/m vrijdag: 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag: 9.30-10.30 uur

zondag: 12.30-13.30 uur

Buiten de openingstijden kunt U alleen in spoedgevallen bij de apotheek terecht. Dit houdt in dat U
eerst een recept bij de dienstdoende arts gehaald moet hebben.

De recepten, verkregen op het spreekuur kunt y bij de apotheek inleveren en de geneesmiddelen
kunnen direkt meegenomen worden. Een andere mogelijkheid is: de recepten blijven bij dokter
Eijkelkamp. Deze recepten worden elke dag door de apotheek om 11.30 uuir opgehaald en 's middags
worden de geneesmiddelen bij dokter Eijkelkamp bezorgd. U kunt uw geneesmiddelen aan het eind
van de middag of de volgende morgen, op de uitdeelpost afhalen. (N.B. alleen tydens de openings-
uren).
Herhalingsrecepten, aangevraagd bij dokter Eijkelkamp, voor 11.30 uur kunt U dezelfde dag afhalen
tijdens de openingsuren van de uitdeelpost (dus tussen 17.30 en 18.00 uur of de volgende morgen
tussen 11.00 en 11.30 uur; gelieve de herhalingsrecepten niet op vrijdag in te leveren in verband met
het weekend).

Ziekenfondspatiënten moeten de stempelkaart en ziekenfondskaart meebrengen.

Particuliere patiënten zal gevraagd worden een formulier in te vullen t.b.v. de administratie van de
apotheek.

Heeft U vragen of wilt U in de toekomst informatie over de geneesmiddelen die U gebruikt of over
bijvoorbeeld inkontinentie hulpmiddelen, dan bent U van hajrte welkom in de apotheek. De apothe-
ker of één van de assistentes zullen U dan een zo goed mogelijk antwoord geven. Vrijdagmorgen
van 9.00-11.00 uur heeft de apotheker spreekuur.

In mei of juni, wanneer alle patiënten de geneesmiddelen uit de apotheek betrekken, zal er een
open dag georganiseerd worden, waarop U een kijkje kunt nemen in de apotheek.
Mede namens dokter Eijkelkamp en de assistentes hoop ik dat de overgang van de apotheek naar
Hengelo voorspoedig zal verlopen.

G. J. v. Ochten

Deze week

Korenzegen negen granenbrood
400 gram van 1.95 nu 1.65
Vol vitaminen en mineralen en ...
goed voor de lijn ! •

PER E FLEUR iets bijzonder 1.50
Koffiebroodjes met room en halve peer.

WEEKENDTIP
(Donderdag, vrijdag en zaterdag)
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

BAN AN ENTAARTJE
van 7.50 nu 6.50
(6-8 personen). Bavaroise met echte stuk-
jes banaan, dat is smullen!

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

•rifTT-rrx

&ÊË&!

Spabinai2i.Teli2<p Jfengelo

In verband mot het bezorgen van „De Reclame"
op verschillende dagen, wordt op verzoek van
onze klanten, de advertentie van „Uw Echte
Bakker" iets gewijzigd.

DAAROM DEZE WEEK:

DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG

AFD. BROOD:

ZACHTE BOLLETJES
6 stuks 1.98
AFD. BANKET

APPELCARREES 5 stuks 6.79
VRIJDAG EN ZATERDAG

ROZIJNENBOL gegarneerd met
nootjes pi m. 450 gram 1.98

BESSENPUNTEN 5 stuks 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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Old

TeL 08753.1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 18, Hengelo Gld

H.K.M. • ORAN JECOMITE
Op zaterdag 26 maart wordt In

Hengelo f G/d J een

PALMPASEN OPTOCHT

gehouden.

De start hiervan is om 74.00 uur
vanaf Zaaf „Concordia".

Vanaf 70.00 uur gelegenheid fof hef
inleveren van een Palmpasen in Zaal

„Concordia", alwaar een jurering
van deze Palmpasen plaatsvindt.

Om 73.75 uur kan de Palmpasen
weer worden opgehaald, waarna

aan de optocht kan worden

deelgenomen.

DUBBELE
GRAANIENEVER

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



Op zondag 20 maart a.s. hoop ik

G. A. DIESVELT

mijn 99e verjaardag te bereiken. Dat wil ik vie-

ren met mijn kinderen, klein- en achterklein-

kinderen.

Uit dankbaarheid is er een Eucharistieviering

om 10.30 uur in de parochiekerk te Keijenborg.

Wie mij hiermee wil feliciteren is welkom op de

receptie tussen 12.00 en 15.00 uur in zaal Hil-

derlnk „de Smid" te Keijenborg.

7255 KL Keijenborg, maart 1988,

Bronkhorsterstraat 8.

Op vrijdag 18 maart zijn wij

G. J. HAARING

en

A. L. HAARING-TOONK

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op 18 maart van

15.30-17.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te

Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), maart 1988,

Hof straat 17.

AFSCHEID ZUIVELDIRECTEUR

F. POLITIEK

De heer ing. F. Politiek, directeur van de sinds

kort gesloten zuivelfabriek alhier, gaat met pen-

sioen. In samenwerking met Coberco biedt het

bestuur van de plaatselijke melkleveringsvereni-

ging hem een receptie aan op vrijdag 25 maart

a.s„ 's middags van 14.30-16.30 uur in Café-

Restaurant „Concordia". Sinds 1961 is de heer

Politiek directeur hier geweest.

Bestuur melklevei ingsvereniging Hengelo,

K. Lassche (voorziter)

H. W. Klein Winkel (secretaris)

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van
die gemeente voornemens zijn vrijstelling te ver-
lenen als bedoeld in de artikelen 17 respectieve-
lijk 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
teneinde medewerking te kunnen verlenen aan
de bouwplannen van:

1. H. G. Schouten, Vordenseweg 68 te Hengelo,
voor het bouwen van een carport bij de woning
op het perceel, kadastraal bekend gemeente

Hengelo, sectie B, nr. 2014; 2. E. M. van Rap-
pard, Handwijzersdijk 4 te Hengelo, voor het
bouwen van een overkapping aan een toilet-
gebouw op camping „Kom-es-An", kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie C, nr. 821;
de overkapping heeft een tijdelijk karakter van
maximaal 5 jaar.

De verzoeken met bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 maart 1988 gedurende 14 da-
gen ter gemeente-secretarie (sectie bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzage. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een leder
schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van
de gevraagde vrijstelling indienen bij burge-
meester en wethouders.

Hengelo, 15 maart 1988

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

INSPRAAK BESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend dat vanaf 18 maart 1988
gedurende 14 dagen, tijdens de kantooruren, ter
gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken) de
voorontwerpen van de navolgende bestemmings-
plannen ter inzage liggen:
1. Hengelo 1988, nr. l, ten behoeve van de bouw
van één vrijstaande woning aan de Zuivelweg
te Hengelo; 2. Hengelo Kom 1988, nr. l, ten be-
hoeve van de bouw van 2 dubbele woningen, de
bouw van een supermarkt met bijbehorende
voorzieningen en de mogelijkheid vooir kantoor-
bebouwing op het terrein van de voormalige zui-
velfabriek aan de Spalstraat-Zuivelweg te Hen-
gelo; voorts worden de bestemmingen van de
aangrenzende woningen in overeenstemming
gebracht met de feitelijke situatie.
Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo (Gld.)
een belang hebbende natuurlijke en rechtsper-
sonen schriftelijk inspreken op basis van de ter
inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de door ons aangewezen ambtenaren.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris

100 gram gepaneerde
VARKENSSNITZELS 1.35
H.O.H. GEHAKT

500 gram 4.48

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

SNIJWORST
100 gram 1.38

A, H. K a ë i

D. G A R R I T S E N
Aardappelen,

Groente en Fruitboerderij

NIEUW LET OP
NU OOK VERSE PANKLARE PRODUKTEN

ALS BINNENKOMER:

HUTSPOTPAKKET
750 gram 0.95

RODE KOOL - WITTE KOOL
750 gram 0.95

UIEN 750 gram 0.95
Tevens volop

VERSE VOORJAARSGROENTEN
AANBIEDINGEN GELDIG T.E.M. 19 MAART

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

Open maandag t.e.m. virijdag 13.30 tot 18.00

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

DE SUPPORTERSVERENIGING

verzorgt dit jaar weer gezellige

TONEEL-AVONDEN
in het gebouw „Ons Huis", Beuken-

laan 30, Hengelo (Gld.i.

Zaterdag 19 en 26 maart
Aanvang 20.00 uur. Entree f3.00.

. Donateurs hebben op beide avon-
den vrije toegang op vertoon dona-
teurskaant 1988.

OPGEVOERD WORDT:

Jong leven op Morgenrood
geschreven door H. Frieling.
Regisseur-souffleur: A. Derksen.
De boerenkapel van Crescendo ver-
zorgt muzikale omlijsting.

ZATERDAG 16 APRIL UITVOERING

MUZIEKKORPS EN TAMBOER-LYRAKORPS

In „Ons Huis" te Hengelo (Gld.).

PARTY-RESTAURANT ,DE SMID'
zoekt op korte termijn

HORECA
MEDEWERKSTER

voor 32 uur per week

BEN JE:
Representatief,
Enthousiast,
Genegen deels
weekenden te werken
plm. 20 jaar en heb je
goede omgangsvormen

neem dan kontakt met ons op,
's morgens tussen 10.00 en 12.00
uur.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

SCHRÖDERSTOFFEN

Weekaanbieding

De grote mode:
Gestreepte stoffen voor:

Broeken, Blazers, Pakjes enz.

nu van 18.90 voor
16.90 per meter

t.e.m. zaterdag 19-3-'88

Ruur!oseweg1-Henge!oC'd.Telefoon 05753-1232

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 21 maart 1988

l Itr. 3 STERREN JENEVER 18.45
lltr. BOLS VIEUX 18.75
l Itr. COEBERGH BESSEN 14.95
l Itr. SCHIPPER BITTER 18.75
l fles BACARDI RUM WIT-BRUIN 21.95
l f les HENNESEY COGNAC 35.75
IflesKAHLUA KOFFIELIKEUF 23.75
l krat BRAND PILSENER 17.95

MET 2 GRATIS GLAZEN
l krat DORTMUNDER KRONEN 23.75

MET 2 GRATIS GLAZEN
6 f lesjes AMSTEL 1870 4.95

UW BESTELLING WORDT
GRATIS THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

Gym. Ver.

„ACHILLES"

Uitvoering op zaterdag 19 maart

a.s. in sporthal „de Kamp"

Aanvang: 's middags 2.00 uur
's avonds 7.00 uur

Het Bestuur

Rolluiken of Zonwering bestellen
<?*r ' •

eerst EUGELINK bellen!

• Topkwaliteit voor de laagste prijs

• Vlotte levering

e 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

Nu het voorjaar komt is het heerlijk

er met uw kind op uit te trekken.

Wij hebben voor U op voorraad

verschillende soorten buggy's bv. de

BÜGGY „LUX"
met zwenk w/e/en {vastzetbaar}

voor en achter geveerd

zeer stabiel

met slaapstand

(traploos verstelbaar)

klein opvouwbaar

f 178.00
Verder ook op voorraad: autozitjes

„COMMODORE en BOBOB"
en de befaamde autobabysirfer

„MAXI cosr
Klasse materiaal voor een redelijke

prijs.

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink

J

'

3

RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

H

l
s

Deze week:

ONTBIJTKOEK

van 2.50 voor 2.00 g
KRENTEKOEK van 3.25 voor 2.75 |

ZONNEBROOD

RIJK AAN UNOLZUUR WERKT CHOLESTE- \

ROL VERLAGEND

400 gram van 1.95 voor 1.50 <
£

I 3MHVM 3d NVA HUMMVH U KHVAl 3CL MVA

ORANJECOMITE HENGELO (G.)

In verband met het a.s. Kon/ng/nne-

feest kunnen groepen voor de tra-

ditionele Zeskamp zich vanaf nu

melden bij de heer B. van Petersen,

Tel. 05753-2689.

De optocht zal In het teken staan

van „Beatrix - 50 /aar".

S L A A P Z A K K E N
Wy kochten een zeer grote party

(honderden) SLAAPZAKKEN
met schoonheidsfoutjes, prachtige dessins

met o.a. katoenen tijk.

DE PRIJS . . . VANAF

f 22.50
VOOR DE SNELLE BESLISSERS

D E S P A N N E V O G E L
Ruurloseweg 2 - tel. 1484
Hengelo (Gld.) hij de kerk

P.S. Ruime parkeerplaats achter de winkel

TROS
T.V.-CURSUS

TUINIEREN

( ursus-pakket ook in Hengelo verkrijgbaar

HARMSEN
IJZBMARB Ĵ

Kuiminkstraat 4

7255 AW Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

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
165/SR13 82.00
175/70 SR 13 87.50

Voor inlichtingen:

VERHEY - STEENDEREN
Tel. 05755-2202/1593

U.V.V. HENGELO (GLD.)

bejaardenmiddag op woensdag

16 maart 7988 t e 14.00 uur

in „Ons Huis".

Ouderen vanaf 55 + hartelijk

welkom

Wie opgehaald wil worden kan

bellen naar mevr. Kramer, tel. 1408.



geldig van 16 t.e.m. 29 maart

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

mispelblom pollen clausthaler
brandewijn bessenjenever aicohoivrjj bier per fies

20.45 14.75 1.25

APPEL
PEER

VRUCHTBOMEN PRUIM
KERS
PERZIK etc.

STRUIK
KLIM
STAM

ROZEN

POPULIEREN BOSPLANTSOEN

G. J. HALFMAN EN ZN.
Boomkwekerij en Tuinaanleg - Lid N.H.G.

Holstraat 7 - Tel. 1424

Ook voor aanleg of verandering van uw tuin
geven wij U gaarne advies

CAFÉ MEEZEN
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 19 maart Live Muziek

KEES KRUL
de zanger van Trio+ 1

Aanvang 21.00 uur

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN

Klaas Vaak
Beppie Vaak
Bella Vaak
Buurvrouw
Coba
Covert
John J. Rambo
Theo Vaak
Angelique Vaak
Loes Zijlstra

Zaterdag 26 maart, woensdag 6 april
OPGEVOERD WORDT:

Zeg nooit vis voordat ie in de pan is
(door Martin Wolf)

Harry Weverink
Riek v. Campen
Gonny de Jonge
Dinle v. Campen
Hennie Offenberg
Evert Scheurink
Nico Bossenbroek
Harry Weverink
Mieke Wesselink
Rita Weverink

ZAAL LANGELER - TELEFOON 1212 - HENGELO (GLD.)

AANVANG: 20.00 UUR ZAAL OPEN 19.15 UUR

Kaarten in voorverkoop £ f3.50 p.p. bij alle leden van de H.T.V.,

boekhandel Wolters en aan de zaal.

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!

RIBLAPPEN 500 gram 7.95

DIKKE HIPS 500 gram 2.75

Gesn. RUNDERTONG 100 gr 1.98

SLAGERSHAM 150 gram 1.98

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

NATIONAAL FONDS KINDERBESCHERMING

In de week van 21 t.e.m. 27 maart 1988 organiseert
het Nationaal Fonds Kinderbescherming voor de 28e
keer de Nationale Collecte Kinderbescherming.
Deze collecte doet een beroep op iedereen die kinde-
ren een warm hart toedraagt. Het gaat hierbij om
kinderen die opgroeien in één van de ongeveer 150
tehuizen van de Nederlandse kinderbescherming of
begeleid worden door een voogdij- of gezinsvoogdij-
instelling. Dat zijn er meer dan 30.000.
Kinderen en jeugdigen die recht hebben op meer dan
alleen deskundige opvang en begeleiding.
De Nederlandse overheid doet veel voor deze kinde-
ren, maar toch blijven eir noodzakelijke behoeften
waarin niet voorzien kan worden.
Het gaat hierbij vaak om eenvoudige dingen, zoals
b.v. een kadootje bij een feestelijke gebeurtenis, mu-
ziekles, een zweniabonnement of geld voor de ver-
vanging van een fiets die gestolen is, reisgeld voor
een kind, die regelmatig een zieke ouder gaat bezoe-
ken.... en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.
Zaken, die voor deze opgroeiende kinderen, die vaak
toch al veel moeten missen, heel belangrijk zijn.
Het Nationaal Fonds Kinderbescherming zorgt er
voordat uw bijdrage op de Juiste plaats terecht komt:
daar waar het het hardst nodig is.
Zonder onderscheid naar persoon of gezindte.
Van de opbrengst komt 60% ten goede aan plaatse-
lijke of regionale organisaties voor kinderbescher-
ming.

De overige 40% wordt verdeeld onder alle landelijke
organisaties voor kinderbescherming in Nederland op
basis van het aantal kinderen per organisatie.
Uw bijdrage aan het Nationaal Fonds Kinderbe-
scherming komt altijd op de juiste plaats. Dat is ge-
garandeerd.
Helpt mee om onze jeugd te helpen!
GEVEN IS IMMERS KINDERSPEL!
GIRO: 404040 t.n.v. Nationaal Fonds Kinder bescher-
ming - DEVENTER.

Uw
w/ndmo/enbokker
presenteer*
deze week

WND/V1OLENB/4KKERS

Wie maakt de mooiste palmpaasstok

Kinderen van Hengelo laat je fanta-
sie eens werken en maak een mooie
Palmpaasstok en lever hem in bij

windmolenbakker vóór zaterdag
26 maart en win een lekkere

verrassing

Deze week om alvast in stemming
te komen

Amsterdams PAASBROOD
450 gram 2.75

WINDMOLENBAKKER

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

/^V^^WWV*A*VWV**^WV^***'V\***A;>

l.v.m. de officiële opening van ;j
onze drukkerij op 25 maart a.s. :
dienen de advertenties voor „de ]
Reclame" van 29 maart uiterlijk ;

dinsdag 22 maart om 17.00 uur \
in ons bezit te zijn.

Printen voor advertenties dienen l
4 '

echter al dinsdag 22 maart om < :
10.00 uur in ons bezit te zijn.

Gelieve hier goede nota van te
nemen.

EERSTE CLUBKAMPIOENSCHAP

DANSSCHOOL DINY GRANDIOOS SUCCES

Afgelopen zondag 6 maart organiseerde Dansschool
Diny haar eerste clubkampioenschap in de grote zaal
van hotel Meijer te Groenlo. Ruim 350 danslustigen
namen deel aan de wedstrijden, die 's middags een
aanvang namen.
Van half drie tot zes uur waren er de voorronden
met de herkansingen, die door vele ouders en be-
langstellenden werden opgeluisterd. Ook namen een
groot aantal personen deel uit Keijenborg en Hengelo.
In Keijenborg worden lessen verzorgd.
In een overvolle zaal Meijer werden 's avonds de
finales gedanst. Ruim vijfhonderd personen zagen de
wat gespannen finalisten hun programma afdansen.
Door een internationale jury, bestaande uit een 'vak-
jury en publieksjury, werden de ruim 350 deelnemers
gejureerd. Dat dit geen makkelijke taak was, kon
men 's avonds aan de gezichten van de juryleden
aflezen.
Ruim vijf uur hadden zij nodig om de eigenlijke
winnaars aan te wijzen.
Het avond-programma was een aaneenschakeling van
dans en muziek.
Niet alleen waren daair de finale's maar kon er ook
zelf een dansje gemaakt worden op de muziek van
DE LEMMON BAND.
Het programma werd afgewisseld met demonstraties
van de drie formationteams die Dansschool Diny rijk
is. Uiteindelijke winnaar van de avond werd Dans-
school Diny. die in de persoon van mevrouw Diny

Berentsen, een grandiose dansavond had georgani-

DRUKKERIJ WOLTERS
j;

< (

< |
Rege linkstraat 16 - Hengelo Gld < •

seerd.
De wijze waarop zij de jeugd en ouderen het stijl'
dansen bijbrengt, getuigt van een gedegen vakman-
schap.
Samen met Frans van Eenennaam presenteerden zij
het progiramma op de hun zo vertrouwde wijze.
Nu al staat vast, dat dit clubkampioenschap in deze
vorm een vervolg krijgen.

OP BEZOEK BIJ DE NOS
Een brief van Wim Booltink (8 jaar) en Anneke
Booltink (6 jaar) uit Keijenborg aan de NOS te Hil-
versum, leverde het resultaat op, dat zij met hun
ouders Wim en Marga uitgenodigd zijn voor een be-
zoek aan de studio's op woensdag 26 maart.
Een verder gevolg van dit schrijven is het bezoek,
dat de St. Bernardusschool met een groep van 60
kinderen aflegt aan de Meneer Kaktusshow op
woensdag 26 mei. De kinderen nemen dan deel aan
alle onderdelen van dit Veronicaprogramma.

Voorkom teleurstelling. Be-

stel nu Pootaardappelen.

Keuze uit 16 irassen. Waa-

melink Zaadhandel, tel.

05753-1334.

De Opinie
op het landelijk en we-
reldgebeuren zijn weer-
gegeven in tal van opi-
niebladen:

Elsevier Magazine
Elsevier Weekblad
VrU Nederland
Haagse Post
Het Vr*je Volk
Der Spiegel

W O L T E R S
Kerkstraat 17

Hengelo Gelderland

Verschrikkelijk II!!!
Onze rode kater, Billy, is
nog steeds spoorloos, sinds
eind jan. Is iy2 jr., witte
buik en bef, voorpoten veel
wit. Had bij vertrek bruin
bandje om met gouden
koker. Wilt u nog eens kij-
ken of U hem ziet, vooral
bij boerderijen en schuren.
Belt U s.v.p. naar 05754-
959, Beukenlaan 8, Baak.

Te koop: Solex Snorfiets
(dus geen helm nodig)
nieuw f999.00 R. Zweve-
rink, lekirik 8, tel. 2888,
Hengelo (Gld.).

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

K wekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15, KeUen-
borg, tel. 05753-1395

Open middag

museum 7940-7945
op zondag 20 maart

van 74.00-77.00 uur,

Marktstraat 6,

Hengelo (Gld.)
bij de grote kerk

Veldnamen
Het boek n.a.v. het

Veldnamenondeirzoek in
de gemeente Hengelo
Gelderland gaat ver-
schijnen in de maand
mei.... Een beperkte op-
laag en nu al zeer veel
belangstelling dat houdt
in snel gaan bestellen •

Prijs f25.00,
Intekenprijs tot l april

a.s. f22.50

W O L T E R S
Kerkstraat 17

Hengelo Gelderland

Belijdenis-
geschenken

W O L T E R S
Kerkstraat 17

Hengelo Gelderland

Bestel vroegtijdig uw poot
aardappelen. Opgave bij:
Loonbedrijf Niesink, Wee-
ninkweg l, Keijenborg, tel.
05753-1585.

Lente-mode kort en super
vrouwelijk! Slank is veel
leuker. Met Malsovit zo
een maatje kleiner. Malso-
vit voor u gebakken door:
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo (G.)

Koop nu uw pootaardappe-
len, diverse rassen, klassen
en maten voor aantrekke-
lijke prijzen. Op is Op.
Garritsen Kruisbrinkseweg
7, Toldijk, tel. 1361.

Af te halen tegen vrije
gift: jonge hondjes, Hol
terveldseweg 2, Hengelo
(Gld), tel. 2083.

Te koop: mooie jonge
blauwe Kees met stam-
boom, geënt en ontwormd,
tel. 05753-1589.

Te koop: plm. 100 balen
weidehooi (goede kwali-
teit). Tel. 05753-2208.

Te koop: diverse gebruik-
te Dames- en Herenfietsen
zonder versn. - 3 versn -
5 versn. -10 versn. -12 ver-
sn. met garantie R. Zwe-
verink, lekink 8, tel. 2888,
Hengelo (Gld.).

Kledingbeurs is verhuisd
naar OBS Bozengaards-
weide. Rozenstraatl4, Hen-
gelo (Gld.). Voorjaar- en
zomerkleding. Inbreng
(max. 20 stuks): vrijdag 25
maart 16.30-19.30. Verkoop
zaterdag 26 maart 10.00-
15.00. Inl. 05753-2071.

Te koop: Honda 125 cc,
bouwjaar 1985 prijs n.o.t.k.
Tel. 05753-1947.

Te koop: Home-trainer
nieuw v.a. f 245.00 R. Zwe-
verink lekink 8, tel. 2888,
Hengelo (Gld.).

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

Pallem, Pallem
POASEN .
e Boek Palmpasenvie-

ring Achterhoek
e E ierkaarsen
• Eierverf
• Eierhouders
• Servetteen
• Paaskaarten

enz. enz. enz. enz.

W O L T E R S
Kerkstraat 17

Hengelo Gelderland

Absolute wereldtop z^spannen op 27 maart weer

op Kappenbulten

HALMAC HOUDT VERMAARDE INTER SDDECAR

CROSS IN STAND

Het heeft even aan een zijden draadje gehangen maar
de Motor- en Autoclub Halmac uit Halle heeft op
zondag 27 maart weer de complete internationale zij-
spantop binnen de poorten. Op het Grand Prix-circuit
De Kappenbulten wordt de eerste wedstrijd van de
Inter Sidecair Cross (ISCC) gereden.
De Halmac heeft deze internationale wedstrijdenreeks
die al sinds 1975 wordt gehouen, behoed voor de on-
dergang. De Westduitse organisatoren Bielstein en
Kamp Lintfort lieten verstek gaan omdat de interna-
tionale wedsirijdkalender- een te grote concurrentie
van overige motorcrossevenementen liet vermoeden.
Gesteund door het enorme succes van voorgaande
edities in Halle en de fantastische zijspan Grand Prix
in het afgelopen seizoen heeft de Halmac er vervol-
gens alles aan gedaan om de Inter Sidecar Cross voor
zowel de ryders als de duizenden motorcrossliefheb-
bers in stand te houden. In samenwerking met MC
VVR Apeldoorn is de Halse organisatie daarin ge-
slaagd. Op zondag 27 maart wordt de eerste wed-
strijd in Halle verreden en het eindklassement zal op
3 juli in Apeldoorn opgemaakt worden.
De Halmac krijgt een internartionaal topveld aan de
meet. De organisatie heeft aanmeldingen van diverse
nationale kampioenscombinaties uit liefst tien ver-
schillende landen binnen. Daaronder natuurlijk alle
Nederlandse favorieten en de combinaties die op de
zogenaamde Gradinglist (de top 15 van de wereld)
voorkomen.
De Halmac zou de Halmac niet zijn als het Grand
Prix circuit De Kappenbulten voor deze gelegenheid
niet in topconditie zou zijn gebracht. Voor dit motor-
cross-seizoen komt de Halse organisatie met een lan-
delijke primeur: een tunnel van twaalf meter lengte
waardoor het publiek ongestoord van de ene naar de
andere kant van het parcours kan komen. De tunnel,
die vlak voor de startweide gesitueerd is, geeft onge-
twijfeld ook een spectaculairder wedstrijdbeeld om-

dat de rijders nu via een drie meter hoge sp:ing-

schans (over de tunnel) het startterrein opkomen.



Erres midi nmzJeksysteem
ST4127
Kombinatie van tuner (FM, MG en
LG), versterker met 2 x 20 W
uitgangsvermogen, dubbel
cassettedeck en semi-automa-
tische platenspeler. Inklusief
2 luidsprekerboxen.
Erres-prijs 695,-
Olympische
Rik

xen.

499,-
wrinters
SPALSTBAAT 8 — HENGELO (GLD.) — TELEFOON 05753-1280

Dit laatje
niet schieten.

Verse Spinazie *| ^^ ^%
kg 1 V O

Holl. Golden 4 O C

Delicious kg fm +J

Katcnspek J ^% ^H

100 gram | ^fc <f '

Droge Worst >4 A f]
4 smaken 100 gr. | ™|f / i

i

WAARDEBON

MAGER RUNDERGEHAKT

698
Zaterdagroordeel :
Malse Bief stuk J —W ̂

100 gram | / <^

Maandag 21 en en dinsdag: 22 maart

Kippebouten y| y| 4^

A.H. Magere Q Q

Yoghurt liter ^^ ̂ ^

A.H. Goudse ^^ ^^
Lichtbelegen \J P% J j
Kaas kg ^ ^^ ̂ ^

Van de Eelaart —
3 sterren Jonge ƒ M M
Jenever liter 1 f w%/

Black Prince j / /\ ff-

Whiskeyfles 1 DVD

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a. s

:
HISTORISCH ONDERZOEK IN DE GEMEENTE

Omdat er al zoveel verdwenen is, kwamen enige jaren
geleden de heren B. Harmsen en J. G. Ruesink, ge-
zworen kameraden op oudheidkundig gebied, want zij
waren ook initiatiefnemers oprichting oudheidkun-
dige vereniging, op het idee te laten achterhalen wat
er nog aan Veldnamen in de gemeente Hengelo be-
kend is.
Het idee werd aangedragen bij de Gemeente en vond
weerklank. Het instituut te Doetinchem (instantie
voor behoud streekeigene) werd een onderzoekspro-
ject van de grond getild. De toendertijd werkzoeken-
de onderwijzers G. Harmsen en L. H. Menkveld waren
bereid om het vele Veldwerk te verrichten.
Urenlange gesprekken en notities leverden een in-
teressante berg historisch materiaal op. Veel naam-
werk, in het algemeen al niet meer bekend, werd
boven water gehaald. Al het tekstmateriaal aange
vuld met het omvangrijke kaartwerk maakt het ge-
heel voor de liefhebber tot een waardige aanvulling
op het historisch materiaal in de gemeente Hengeol.
op het historisch materiaal in de gemeente Hengelo,
handel te Hengelo (Gld.) (intekenprijs tot l april
f22.50, daairna f25.00).
Wellicht is het uitkomen van dit boek aanzet tot nog
meer historisch speurwerk. De nieuwe Oudheidkun-
dige vereniging in de gemeente Hengelo met nu al
115 leden, gaat via een aantal werkgroepen aan de
slag, waaraan nu via informatie vorm zal worden
gegeven.

OPEN MIDDAG MUSEUM 1940-1945 HENGELO (G.)

Op zondagmiddag 20 maart is er opnieuw gelegenheid
om Museum 1940-1945 Hengelo (G.) te bezichtigen.
Na de overweldigende belangstelling bij 2 eerdere
open middagen leek er de behoefte te bestaan tot een
vervolg.
Het Museum bevat een collectie materiaal uit de pe-
riode 1940-1945, welke in de afgelopen 12 jaar door
Jean Kreunen is verzameld. Al het materiaal is zover
de ruimte het toelaat zo overzichtelijk mogelijk op-
gesteld in het Privé-Museum aan de Marktstraat 6 in
Hengelo (G.).
In de collectie zijn ondergebracht 14 complete unifor-
men van de diverse deelnemende strijdkrachten, uit-
gestald op etalage-figuren. Daarnaast tal van ge-
bruiksartikelen van zowel militairen als de burgers.
Helmen, petten, baretten, bajonetten, medailles, or-
den, eretekens, surrogaten, tabak, foto- en ander do-
kumentatiemateriaal kunt U zien op zondag 20 maart
van 14.00 tot 17.00 uur in Museum 1940-1945, Markt-
straat 6 Hengelo (G.) bij de grote kerk, de route is
beprjld. De entree is gratis en wilt U eerst meer
weten bel dan 05753-1474.

TENNISCLUB HET ELDERINK

Evenals voorgaande jajren organiseert de Hengelose
tennisclub „Het Elderink" op maandag 11 april om
half acht een informatie-avond in de kantine voor
nieuwe leden en belangstellenden.
Op die avond wordt u geïnformeerd over de organi-
satie en de mogelijkheden die de tennisclub „Het El-
derink" u biedt. In navolging van die avond worden
etr vijf maandagavonden georganiseerd waarop de
nieuwe leden onder begeleiding met de tennissport
kennis kunnen maken. Deze avonden worden op za-
terdag 28 mei met een toernooi afgesloten.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hennie
Deunk, tel. 05753-2946.

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Schoorsteenveegcentrale

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

POLITIE-INFORMATIE

VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang ar. 8

Week van l maart t.e.m. 7 maart 1988

Bij een woning aan de Heurne vond een schoorsteen-
brandje plaats. Gelukkig kon de zaak tijdig in goede
banen worden geleid en ontstond er geen schade.
Tevens*vond er deze week een aanrijding plaats in de
Synagogestraat tussen 2 personenauto's. Een van de
bestuurders verleende onvoldoende voorrang. Er ont-
stond alleen materiële schade.
Een automobilist werd bekeurd terzake het niet
APK-gekeurd hebben van zijn auto, terwijl op deze
auto ook nog eens 3 gladde banden wairen gemon-
teerd.
Ook werd bestuurder bekeurd terzake het nog niet
hebben van een geldig deel III voor 1988.
Het valt ons als politie op dat er regelmatig onrecht-
matig gebruik wordt gemaakt van de algemene inva-
lidenpajrkeerplaats bij het gemeentehuis. Er zal door

ons nauwgezet op worden toegezien, dat onrecht-

matig gebruik wordt gestraft met een bekeuring.

Hetzelfde geldt in dit geval voor het stopverbod aan

De Ruurloseweg nabij de Synagogestraat. Ook hier

wordt door de politie zonder pardon bekeurd. Enkele

inwoners 'hebben reeds kennis gemaakt met een bon

van f35.00. U bent dus bij deze nogmaals gewaar-

schuwd.

Hengelo (Gld.), 8 maart 1988

D. Koers

GESPREKSAVONDEN VOOR DE INWONERS VAN

DE GEMEENTE HENGELO (GLD.)

De gespreksavond van de gemeente Hengelo (Gld.)
voor de inwoners van Keijenborg is op woensdag
13 apiil 's avonds 20.00 uur in zaal Winkelman, St.
Janstraat 3.

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

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.

bij Albert Heijn. Hengelo Gld

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

DANSEN met

VALLEY GAZELLE
ZONDAG 20 MAART

Zondag 27 maart

Tuxedo
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1^61

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HTJISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

hilzon
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

Wij zijn gespecialiseerd in
Rolluiken fHeroa/J

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM
Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen

05753-1048

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

beschouw, haar leden eerst na een lange ooleidmj. mMnsieve

8IUd" en "a h" a(le991"1 van ••" u'lgebreid examen onder
medisch toej.chi alt volwaaroifj VOETKUNDIGE • CHIRQPODIST

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

TVIefoon 05753-2019

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 MAART

Verzorgingscentrum „de BleUke"

9.00 uur: ds. Hendriks

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Hendriks (gezinsdienst)

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. Gerbrandy

Vrijz. Herv. kerk

10.30 uur: de heer Koster

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 14 t.e.m. 20 maart

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau 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 06753-1397
KeJjenborg: Past ThuiBStraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tfldt
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

K.R. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterd. 19 mrt. 19.00 uur: Woord en communiedienst

Zondag 20 maart: 10.00 liujr: Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

R.K. Kerk Ke^enborg

R.K. Kerk Keijenborg: 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: Kastanjolaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendwe^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennen-lust", Stephanoüsweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzocging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


