
57e jaargang no. 15 Dinsdag 12 april 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschuilt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

Gepaneerde Snitzeis

3 gjrote

HAMBURGERS

De gehele week:

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

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

Schouderkarbonade

250 gram MALSE

BIEFSTUK

Keijenborgse info-beurs

ZAKEN AAM-BOD!
,. Zondag 17 april 11 -18 uur

Kom
gerust eens

kijken!

H. SLOOT, Molenaar
W. BOOLTINK, Café, Cafetaria
A. TOLKAMP, Winkelmachines, constructie-
bedrijf
RABOBANK, Voor geld en goede raad
F. PASSCHIER, Kapsalon
G. B. J. STAPELBROEK, Aannemer
B. MULLINK, Zeilmakerij
G. SCHIPHORST, Autobedrijf
H. BERENDSEN, Technisch installatiebedrijf
J. HAGGEMAN B.V., Aannemer
A. WILLEMSEN, Focwa, Autoschadebedrijf
FA. WAAMELINK, Groente en Fruit, bloemen en
zaadhandel
DE EENDRACHT, Aannemersbedrijf
ATOMICA, Tuinmeubelen
J. PAPE, Kunststofkozijnen
GOOSSENS, Drogist en schildersbedrijf
FA. STAPELBROEK EN JANSEN, Constructie en
Lasbedrijf
TH. TANKINK, Evenementenbureau Ambiance
A. MULLINK, Radio en t.v.
H. J. T. MENTING B.V., Aannemersbedrijf
J. HERMANS, Schoenenhandel
GOOSSENS/ MELGERS, Aannemersbedrijf
FA. LUIMES, Rijwielhandel
W. BESSELINK, Manufacturen en woningtextiel
FA. J. H. RONDEEL EN ZN, Aannemersbedrijf
E. B. A. M. JANSSEN, Installatiebedrijf -
huishoudelijke artikelen
AUTO KEMP, Bovag-garage en rijwielbedrijf

Gratis
verloting
leder heel uur trekking

Hoofdprijs
Een lang weekend

subtropische genieten in

ARK & BUNGALOWS

^^j^^m^^^^r

CenterParcs
TOT ZIENS OP 17 APRIL

KEIJENBORG, DAAR ZIT MUZIEK IN

Op vrijdag 15 april houden wij onze voorjaars - zomer

MODESHOW
van
ZELFGEMAAKTE KLEDING
EIGEN GEBREIDE TRUIEN
KONFEKTIE

Dit mag U niet missen!!!

Om 7.00 uur in onze zaak

SCHRöDER bij de kerk
HENGELO (GLO.)

1
 KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat öla (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal bij uw „VISHANDEL"
WOENSDAG

geen gehaktdag

maar HARINGDAG
nu iedere woensdag

Geen 6 maar 7 ZOUTE HARINGEN

f 10.00

Speciaal deze week

MOL' 4HOEH

l kg SCHOL 6.25

Gratis gefileerd

Heeft U onze KIBBELING al eens

geproefd? nu 7.50 >/2 kg

LEKKER en gezond Is

Eet meer vis omdat het

WIMBERGEN
biedt u deze week:

Geschrapte WORTELEN 1.00
l zak 750 gram

KRIELAARDAPPELEN 1.00
l zak 750 gram

Diepvries Doperwten nu 1.95
l zak

Wnier volop: SLA, SPINA/IK,

RAAPSTELEN, KOMKOMMERS,

TOMATEN enz.

1 GEMENGD BOEKET 5.95
Volop VIOLEN, PERK-, SLA- en

KOOLPLANTEN

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

HAMLAPPEN
500 gram 548
RUNDERVINKEN

per stuk 1.45

GEBRADEN GEHAKT

100 ffram 1.28

RAUWE HAM

100 Kram 2.18

A. H. RateHnk
te

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

w

<

'è

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

Deze week:

Zwaar gevulde

KRENTEN of
ROZIJNEN PLAKKEN

van 2.25 voor 1.75
Eigen gebakken ROGGEBROOD

van 1.35 voor 1.00

va 3KHVAV aa NVA • UUHHV&
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Op woensdag 20 april a.s. hopen wij ons 40-jarig
huwelijk te vieren

B. G. KRIJT

H. J. KRIJT-WESSELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30
uur in café „d'n Olden K."riet", Dorpsstraat 22
Wichmond.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 22 april hoop ik D.V. 90 jaar te wor-
den. Zij die mij hiermee willen feliciteren zijn
welkom op de receptie in zaal Wolbrink, Bleek-
straat 3, Hengelo (Gld.), 's avonds van half 8
tot 10 uur.

G. LENSELINK-JANSEN

„De Bleijke", Beukenlaan 37
Hogenkampweg 44
7255 DL Hengelo (Gld. ) .

De Hengelose Bouwpatroonsverenigiiig hoopt

op zaterdag 23 april a.s. het 50-jarig bestaan te

vieren.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie
van drie uur tot half vijf in Hotel LeemreisH

Spalstraat 40 te Hengelo (Gld.).
Hengelo (Gld.), april 1988

Het Bestuur

Aangezien het voor ons onmogelijk is om ieder-
een persoonlijk te bedanken, willen wij U langs
deze weg laten weten bijzonder blij te zijn met
de vele leuke attenties die we mochten ontvan-
gen ter gelegenheid van de geboorte van onze
zoon.

R. M. J. M. JANSSEN

E. J. JANSSEN-VAN DIJKE

Kastanjelaan 2a, Hengelo (Gld.).

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor de vele bloemen, cadeaux en geluk-
wensen, of op welke wijze dan ook, die ons af-
scheid op de 25e maart j.l. tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.
Speciaal willen wij hierbij o.a. het prachtige
fotoboek van de melkleveranciers vermelden
met foto's van 1910 t.e.m. 1988.

Fam. F. POLITIEK

Spalstraat 53
Hengelo (Gldj.

DANKBETUIGING

Het grote medeleven, van zeer velen, bij het
overlijden van mijn lieve man

W. J. ANKERSMIT

heeft ons bijzonder getroffen.
Wij danken allen daarvoor.

Uit aller naam:

H. M. ANKERSMIT-BERENTSEN

7021 LX Zelhem, april 1988,
Hoegenstraat 1.

Aan alle muziek- en
zangl lef hebbers

Ter gelegenheid van de restauratie van ons
kerkorgel door de Fa. S. de Wit en Zn. uit
Nieuw Vennep, is er een

concert op zondag 24 april 1988

in de parochiekerk St Willibrordus.

Aanvang 19.30 uur. Sluiting ± 21.15 uur.
Voor het afwisselende programma zie de aan-
plankbiljetten.

Het Parochiebestuur

De officiële opening van onze nieuwe drukkerij
op vrijdag 25 maart en het Open Huis op zater-
dag 26 maart zijn voor ons onvergetelijke dagen
geworden.
Wij ontvingen zeer veel gelukwensen, bloemen,
bloemstukken en andere attenties en ook de
belangstelling in onze drukkerij was heel groot.
Daarvoor willen wij U uit de grond van ons
hart dank zeggen.
Ook zijn wij U zeer erkentelijk voor het begrip
dat U getoond hebt, tijdens de bouw bij het
moeilijk bereiken van onze zaak.

Drukkerij Wolters
K. F. LUBBERS
P. G. LUBBERS-ZEMMELINK

en medewerkers

Hengelo (Gld.),.april 1988.

OOK MEEN

• STEREO RADIO EN
CASSETTE WALKMAN
met snel heen én
terugspoelen. draag-
clip en hootdteletoon

AKT1EPRUS:

PHILIPS D1835

• PERFECTE
WERELD-
ONTVANGER
met FM. LG. MG
en maar liefst
N£Q£N. korte
goil banden

SOUNDMACHINE

met dubbeldeck en een
vermogen van 2 x 8 watt >
. h,ghspeed dubb.ng. 4 goltbereiken.
4 speakers, equal.zer. .ngebouwde

_ WAAR OOK TER WERELD

Radio Holland zit altijd

onder de knop !

geldig van 13 t.e.m. 26 april.

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1491

zwarte kip
advocaat

6.25

winters
SPALSTRAAT 8 — HENGELO (GLD.) — TELEFOON 05753-1280

en
STICHTING POPBIUNG ACHTERHOEK

presenteren op vrijdag 15 en zaterdag 16 april groot

LENTEFEEST
* Verwarmde tuintent met terrassen
* Barbeque
* Cocktailbar
* Popgroepen (•T'-^v ƒ

s

vrijdag 15 april:
BLUE REVIVAL ^
BETWEEN THE SHEETS

zaterdag 16 april:
DONTTHINKTWICE
en

DE GIGANTJES Voorverkoop:

*jeugdsoos Flophouse
* café „De Engel"
*caféSesink
* café De Herberg,

Vorden
* platenshop Sutterland

Doetinchem

Grote tuinmeubelen-

en gereedschappenshow
op vrijdag 15 april
van 10.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag 16 april
van 10.00 tot 18.00 uur.

Tijdens deze dagen speciale aanbiedingen

U bent van harte we/kom bij

Z.E.-WEG 71 - TOLDIJK - TELEFOON 05754-923

Gezond vakantiebruin en fit als een hoentje
-:

Doen!... Verwen U zelf... met zo'n zonnebadkuur van 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.
Hoe goed U 'er' weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,
alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisten) • Parfumerie • Schoonheidssalon

msrtanne
drogisten j en parfumerie

Ruufloseweg 5 Hengelo (Gld ) tel 2062

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen.

Volgende week
Vrijdag en Zaterdagmiddag 22 en 23 april

houden wij onze jaarlijkse

voorjaars-

modeshow
Ditmaal gepresenteerd door plaatselijke

mannequins en dressmen in onze zaak

W l D E FAS H l O N

KL DING- NET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten

Woensdag de gehele dag geopend

||
i|
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PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margr iethof 30
7255 EA Hengelo
Tel. 05753 -2368
Na 18.00

GLD

uur

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZOKGING

^ beschouwt haar leden eerst na een lange ooleidmg. intensieve

• •n na het afleggen van een uitgebreid examen onder

medisch toezicht als volwaaro.g VOETKUNDIGE - CHIROPOOlST

Te koop: partij oude koe-

mest en violen. D. Poor-
terman, Voortseweg IA,
Toldijk, tel. 05753-2631.

Wormeiunest (organische
mest van hoge kwaliteit)
goed voor kamerplanten,
borders, grasvelden, groen-
tetuin. Tel. 05753-1214.

Te koop: Suzuki 125 cc,

cross. b.j. '82, tel. 05753-
2227.



„CRESCENDO"
(STEEDS STERKER WORDEN )

ZATERDAG 16 APRIL
kunt U genieten van een avond vol muziek,

klank en kleur .

MUZIEKKORPS

o.l.v. dirigent H. Kraxner

TAMROER-LYRAKORPS

o.l.v. instr. A. M. Rietman

MUZIEKLEERLJNGEN

o.l.v. mevr. L. Venderlnk

BLOKFLUITGROEP

o.l.v. me j. Tr. Wentink

De avond begint om 20.00 uur (precies)
Entree f3.00. Donateurs vrije toegang op ver-
toon van een geldige kaart.

CHR. MUZEKVEREMGNG

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Voorjaarsschoonmaak 1988
Nu is de tijd om eens lekker schoon schip
te maken en overtollige zaken weg te doen.
De KON. HARM. CONCORDIA komt graag
deze nog enigszins waardevolle zaken bij U
ophalen (U mag ze ook brengen).
Deze overtollige zaken worden op Hemelvaarts-
dag, 12 mei a.s., via een erfhuis-boedelveiling

aan de man gebracht.
Dit alles t.b.v. het uniformen-instrumentenfonds

.van de Kon. Harm. Concordia.
Bel nu 05753-2186 of 1942 en het wordt graüs
afgehaald, of U b.engt het op Wichmondseweg

24 of Plataanweg 5.
Hij voorbaat onze hartelijke dank!

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat de zitting voor
de herkeuring van gewichten voor deze ge-
meente zal plaatsvinden in de zaal van hotel
„'t Averenck", Th. J. Michels, Spalstraat 45,
alhier op maandag 18 april 1988 van 09.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
De aandacht van belanghebbenden wordt er op
gevestigd dat:
1. aan de herijikingsplichtigen door de Dienst

van het IJkwezen zoveel als mogelijk oproe-
pingen zullen worden toegezonden, vermel-
dende plaats en tijdstip van de herkeuring,
maar dat voor degenen die geen oproep ont-
vangen, niettemin de verplichting tot her-
keuring blijft bestaan;

2. alleen gewichten ter herkeuring behoeven te
worden aangeboden en dat maten en meet-
werktuigen, mits vooizien van het jaartal-
merk 81 of later, daarvan zijn vrijgesteld
(maten en meetwerktuigen met een jaartal-
mei'k 80 of voorafgaand dienen nog eenmaal
ter herkeuring te worden aangeboden);

3. voor de gewichten een herijkingsperiodb van
4 jaar geldt, zodat voor de gemeente Hengelo
na deze zitting, eerst ongeveer 4 jaar later
een volgende herijkzitting zal worden ge-
houden;

4. voor degenen die thans van de herijkzitting
geen gebruik maken, nog gelegenheid tot
herkeuring bestaat aan het IJkkantoor te
's Hertogenbosch, Jacob van Maerlanstraat
100, iedere maandag van 09.00 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.00 uiur;

5. betrokkene wordt aangeraden niet tot de
volgende zitting te wachten, omdat dan in-
middels de thans op de gewichten voorko-
mende ijkmerken zullen zijn vervallen (het
jaaitalmerk 83 is geldig tot eind 1987, het
jaartalmerk 84 tot eind 1988);

6. voor de herkeuring en het justeren van ge-
wichten keurloon c.q. justeerloon verschul-
digd is, dat bij het weer in ontvangst nemen
van de voorwerpen moet worden voldaan.

Hengelo, 12 april 1988.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Hengelo,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris.

ZOMERVERZILVERING
van

VAKANTIEBONNEN
en

VAKANTIECHEQUES
voor de

LANDBOUW

op woensdag 13 april 's avonds van 7.00-9.00 uur
bij J. Berendsen, Ie kink 12, Hengelo.

Het Bestuur C.N.V.

P.S. Denk aan bariknummer.

Denkt U aan vrijdag 75 april

M O D E S H O W
in onze zaak om 7.00 uur

Schröder
bü 4e Xerk Hengelo Gld

AANBIEDING

JOGGINGPAKKEN
100% KATOEN

f 19.95

DISBERGEN
woninginrlchting
textiel en babymode

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

GEVRAAGD

EEN MEISJE
voor alle voorkomende werkzaamheden ± 17 jaar

Fam. Bulten „'t Witte Paard"
Tel. 08342-1227 - Zelhem

Nationaal Fonds

Sport Gehandicapten

COLLECTE
18 tot en met 24 april

AUTOBEDRIJF WASSINK
Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld

Telefoon 05753-1262

TE KOOP:

VW GOLF GTD (rood) 1986

OPEL KADETT 13 S (rood) 1985

OPEL KADETT 13 S (rood) 1984

OPEL KADETT 13 S (bruin) 1981

OPEL KADETT 12 S (bruin) 1983

FORD ESCORT 16 L (grijs) 1984

FORD ESCORT 13 L (blauw) 1984

PEUGEOT 205 ACCENT (rood) 19*7

Ook kunt U bij ons terecht voor:
• APK-keuringen

• schade en taxaties

• tectyleren

• uitlijnen

• reparaties alle merken auto's

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

VOOBBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de
Raad van Hengelo in zijn vergadering van 5
april 1988 heeft besloten te verklaren, dat een
(gedeeltelijke) herziening van de bestemmings-
plannen Hengelo Kom 1983 en Hengelo Kom
1987, nr. l wordt voorbereid voor het gebied
rond de voormalige zuivelfabriek aan de Spal-
straat/Zuivelweg te Hengelo en betrekking
heeft op de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Hengelo, sectie F, nrs. 2411 en 2365.
Dit raadsbesluit treedt op 18 april 1988 in wer-
king en ligt met de bijbehorende tekening van-
af 18 april 1988 voor een ieder ter gemeente-
secretarie (sectie bestuurszaken) ter inzage.

De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 12 april 1988.

Advertentie

Reg-elink's Schildersbedrijf

„Erkend Glaszetter"

Op 15 maart kreeg de heer R. Regelink
uit handen van drs. K. Huisman, voorzit-
ter van de Stichting erkenningsregeling
voor het glaszettersbedrtff, een certificaat
waarmee hij zich thans „erkend glaszet-
ter" mag noemen.
Deze erkenning is verstrekt door de VEG
de Landelijke Vereniging van Erkende
Glaszetbedrijven. De ondernemers-organi-
saties N.C.O.S. en K.V.O.S. hebben de
steun gekregen van de ministeries Eco-
nomische Zaken, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening als ook van de
staatssecretaris A. J. Everhuis tot oprich-
ting van de V.E.G.
Doel erkenning: Het gebruik van het
vignet „Erkend Glaszetter" geeft extra
zekerheid dat glas verkregen en geplaatst
door een erkend zetter van goede kwali-
teit en op de juiste wijze geplaatst is.
Met name bij thermische (dubbele) begla-
zing krijgt men een zogenaamde geen-
gezeur-garantie, waarbij een erkend glas-
zetter zich verplicht tot het geven van
10 jaar garantie.
Daar staat een erkend glaszetter borg
voor, mits aan bepaalde richtlijnen van
onderhoud door cliënt zijn voldaan (o.a.
onderhoud kitvoegen).
Eisen: Regelink's Schildersbedrijf voldoet
aan alle benodigde eisen van vakbe-
kwaamheid, namelijk: Inschrijving Kamer
v. Koophandel als Glaszettersbedrijf. Alle gereedschappen dienen aanwezig te zijn voor het snel en deugdelijk
plaatsen van glas en dubbelglas en verder geschoold personeel op het gebied van glas. Dit betekent voor de
cliënt een extra waarborg voor het vakmanschap. Door de erkenning zijn ze verplicht zich te houden aan de
gedragsregels die eerlijke concurrentie bevorderen.

In een groot assortiment leverbaar
ROZEN CONIFEREN

VRUCHTBOMEN VASTE PLANTEN

HEESTERS BOSPLANTSOEN

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V.

Holstraat 7 - Telefoon 1424

Wij geven U gaarne een GOED advies

FOTO A.B.T.B.

KEIJENBOBG

Streekmuseum 1940-1945
zoekt voor de tentoonstel-
ling in sporthal ,De Kamp'
van 30 april t.e.m. 8 mei
een goede foto van de
A.B.T.B. in Keijenborg van
vóór l april 1945 toen hij
dooi' de Duitsers is opge-
blazen.
Neem even kontakt op met
Jean Kreunen, Marktstraat
6, Hengelo tel. 05753-1474-
3942.

HULDIGING LEDEN TIJDENS GESLAAGDE

MUZIEKAVOND KON. HARMONIE CONCORDIA

Op 26 maart j.l. presenteerde de Kon. Ha;monie
Concordia zich in zijn volde breedte van jong tot oud.
Voor een goed gevulde zaal kwamen alle onderdelen
van de vereniging aan bod.
De blokfluitleerlingen onder leiding van dhr. Milder
lieten horen dat zelfs aan de basis al veel mogelijk is.
Hie.na lieten diverse leerlingen van Petra Wicherink
en Jules Hendriks hun vorderingen horen.
Ook leerlingen van de nieuwe tamboerinstructeur
Yvo Weijnands lieten het publiek horen dat ook bij
hun tijdens de les niet wordt stilgezeten.
Het jeugdorkest besloot het programma voor de pauze
Nog net voor de pauze werden twee leden van het
tamiboerkorps - Reinier Hilderink en Jan van Lee -
gehuldigd i.v.m. het 40-jarig lidmaatschap van onze
vereniging.
Namens het K.N.F, sprak dhn. Bergevoet van een
uniek gebeuren. Hij had nog niet eerder meegemaakt
dat mensen 40 jaar lid waren van een tamboerkorps.
Hij prees de beide leden voor hun inzet. Hierna reik-
te hij de speld en de oorkonde uit welke bij dit jubi-
leum ho:en. De dames werden door het bestuur in

de bloemetjes gezet. Na de pauze trad het tambzoer-
korps o.l.v. Yvo Weijnands op met enkele nieuw inge-
studeerde marsen.
Het programma werd verder afgewerkt door het
„Grote oJkest" o.l.v. Jules eHndriks. Hier klonk het
resultaat van vaak jarenlang lessen, studeren en re-
peteren.
Als slot speelde de harmonie met het tamboerkorps
gezamenlijk een mars. De avond werd deskundig aan
elkaar gepraat door mevr. Klein Zessink.
Dient nog te worden vermeld dat op 12 maart j.l. het
K.N.F, een examendag organiseerde in de O.L.S. te
Hengelo (Gld.).
Voor deze examendag was de hulp ingeroepen van
de Kon. Harmonie Concordia welke deze hulp graag
aanbood.
32 kandidaten uit de gehele regio zetten hun beste
beentjes voo«j. De heren Donkelaar en Fransen waren
de examinatoren, terwijl de leiding in handen was
van de heren Putman en Bergevoet namens het
K.N.F. Het resultaat van deze examendag was zeer
goed te noemen. De volgende kans voor leden van
Concordia om weer examen te doen is 15 oktober a.s.
in Doetinchem.

GEMEENTE HENGELO

Provincie eGlderland

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

5 APRIL 1988

In zijn openbare vergadering van 5 april 1988 heeft
de gemeenteraad:

1. vastgesteld de notulen van de openbare vergade-
ringen van 21 december 1987, 2e februari 1988 en l
maart 1988; 2. een voorbereidingsbesluit genomen in

verband met een voorgenomen herziening van het
bestemmingsplan Hengelo-Kom 1983; 3. een brand
-beveiligingsverordening vastgesteld; 4. besloten tot
huur van een strook grond van de Stichting St. Maria
Postel te Keijenborg; 5. besloten tot aankoop van een
strook grond, gelegen in het toekomstige bestem-
mingsplan „Winkelskamp" van mevrouw H. H. Men-
tink-Goorkate, alhier, alsmede tot pachtontbinding;
6 het besluit genomen tot het verlenen van medewer-
king aan de opvang van asielzoekers in het kader van
de Regeling Opvang Asielzoekers.
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Op 29 maart 1988 werd aangifte gedaan van enkele
vernielingen aan en om de St. Bernardusschool te
Keijenborg. Vernield werden: hekwerk op twee
plaatsen, regenpijp met reservoir; twee deuren van
de school we. den bekrast en twee uitzethaken werden
ontvreemd. Hierbij wil ik nog opmerken dat als
iemand iets gezien heeft hij vriendelijk wordt ver-
zocht dit te melden, zodat de schade verhaald kan
wo.iden. Ook eventuele omwonenden worden verzocht
om dit te doen. Het betreffen zinloze vernielingen die
weer door de gemeenschap betaald kunnen worden.
Op 29 maart 1988 werden de namen bekend van en-
kele knapen welke verleden week 's nachts enkele
strobalen aan de Varsselring in brand hebben gesto-
ken. Zij zullen hierover nog worden benaderd. De
kosten van uitrukken brandweer zullen vermoedelijk
op hen worden verhaald.
Op 30 maart 1988 is er in het buitengebied onenig-
heid geweest tussen enkele personen over het feit
dat men de hond los liet lopen, terwijl de hond zich
dreigend tegen voorbijgangers opstelde. In deze wordt
bemiddelend opgetreden. Om dit soort overlast te be-
perken wordt u verzocht de hond aangelijnd c.q. on-
der controle te houden.
Op l april 19S8 is er op de Sarinkkamp een patrijs
opgejaagd door een loslopende hond, een zwart-witte
kortharige fox. De patrijs heeft zich hierdoor dood-
gevlogen tegen een ruit. De patrijs is eigendom van
de gemeente Hengelo (GId.). Van wie de loslopende
hond is, is niet bekend.
Op l april 1988 vond er op de Raadhuisstraat ter
hoogte van de V.S. supermarkt een aanrijding plaats,
waarbij materiële schade ontstond. Oorzaak: weg rij-
den uitparkeerstand en niet opletten op het verkeer
dat van achteren nadert.
Op l en 2 ap.il vonden er twee doo rijding en na aan-
rijding plaats. 1: op de Memelinkdijk, waarbij een
auto met aanhangwagen met daarop een bromfiets,
die uitstak, tegen de buitenspiegel van een tegenlig-
ger kwam. De buitenspiegel werd hierdoor vernield.
2: Bij de Edah kwam een bestuurder bij zijn auto en
ontdekte dat hier een deuk en krassporen in zaten.
Het is waarschijnlijk dat bij de eerste aanrijding niets
is gemerkt. Echter bij de tweede aanrijding is dat

mogelijk wel zo. Het betreft hier een Peugeot 305 die
op 24-88 te 10.15 uur bij de Edah stond. Mogelijk
heeft iemand iets gezien?
Op 2 april 1988 werd er rond 18.00 uur een diefstal
gepleegd vanuit een woning. Het betrof hier een toe-
schouwer van de races, die wegens de modderige toe-
stand geen standplaats kon innemen. Hierna is hij
in overleg met HAMOVE op de Rijnweg gaan staan.
In de woning aldaar wilde hij stroom gaan halen.
Toen niemand thuis bleek is de persoon via een
slaapkamerraam dat hij openwrikte de woning bin-
nen gegaan en heeft daar stroom afgetapt. Toen hij
het later koud kreeg heeft hij ook nog even een
straalkacheltje uit de woning ontvreemd, hetgeen hij
later heeft weggeworpen. De dader is aangehouden
en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Dat de
dader bekend is geworden is te danken aan twee op

Jettende jongens uit Zelhem. Hiervoor hartelijk dank.
Op 3 april omstreeks 02.45 uur is een spandoek van
de HAMOVE in brand gestoken en helemaal ver-
brand. Even daarna is in Keijenborg in de Pastoor
Thuisstraat een bushalte vernield. Twee ruiten hier-
van werden ingeslagen. De schade aan de bushalte
bedraagt f 830.00. Indien iemand iets heeft gezien....
Gaarne een telefoontje. U helpt hiermee de tar ieven
van het openbaar vervoer laag te houden.
Op 3 april 1988 werd er aangifte gedaan van vernie-
ling van een buitenspiegel van een personenauto. De
vernieling moet zijn gepleegd op 2-4-88 tussen 23.00
en 24.00 uur. De auto stond geparkeerd op de Spal-
straat tegenover de Chinees. Tevens werd op 3 april
1988 aangifte gedaan van diefstal van een herenf i<>ts .
De fiets werd in de nacht van 2 op 3 april gestnh-n
in de Raadhuisstraat.
Op 4 april 1988 brandde er een caravan uit aan de
Jachtweg alhier. Dit gebeurden tijdens de races.
Vermoed wordt dat het brandje is aangestoken.
Op 4 april 1988 omstreeks 13.00 uur vond er een aan-
rijding plaats op de Scharfdijk. Er reden hier vier
motorrijders „schaarsgewijs" naast elkaar. De voor-
ste moest plotseling remmen en ja hoor.... U raadt
het al, een aanrijding volgde. Vier motoren werden
beschadigd en twee personen liepen lichte verwon-
dingen op, variërend van gekneusde ledematen tot
snijwonden.

Met vriendelijke groeten,
G. P. de Lange

Officiële opening Drukkerij Wolters, Hengelo (GId.)

Burgemeester Mi. A. W. J. van Beeck Calkoen felici-
teert K. F. Lubbers van Drukkerij Wolters met de
opening van de nieuwe drukkerij, nadat hij de nieu-
we offsetpers op de voorgrond in werking had ge-
steld. Mevrouw Lubbers kijkt heirbij Lachend toe en

de beide medewerkers van het bedrijf staan op de
achtergrond druk met elkaar te overleggen.
Verder op de foto de heer H. B. Lubbers, vader van
de eigenaar en Barbara Lucassen.

JEUGDSOOS FLOPHOUSE EN SPA

ORGANISEREN WEDEROM LENTEFEEST

In en bij de Toldijikse jongerensoor Flophouse wordt
voor het tweede jaar een lentefeest georganiseerd.
Dit jaar is de organisatie mede in handen van Stich-
ting Popbelang Achterhoek (SPA).
Door het grote succes van vorig jaar was een vervolg
wel te verwachten. Dit jaar wordt alles nog groter
opgezet. Er zal een grote weerbestendige tent komen,
want al mag de kalender dan gelijk hebben dat het
lente is, de weergoden kunnen er anders over denken.
Evenals vorig jaar zal de tuin tent weer met mede-
werking van enkele plaatselijke bedrijven omgetoverd
worden tot een lente-achtig tafereel compleet met
bloemperken, dennenaanplant, vijvers en een heuse
fontein. Op de terrasjes zullen de bezoekers kunnen
vertoeven aan de cocktailbar en de barbeque.
Voor de goede temperatuur zorgt een Steenderens
bedrijf via hete-lucht kanonnen. Dit alles zal zich
afspelen op vrijdag 15 en zaterdag 16 april.
Voor het feest zijn een viertal popgroepen gecontrac-
teerd. Er wordt gewerkt met twee podia, zodat een
oontinu-programma geboden kan worden.
Op vrijdag treden twee plaatselijke groepen aan:
BLUE REVIVAL uit Toldijk en BETWEEN THE
SHEETS uit Steenderen. Blue Revival is een (piep)-
jonge band die enthousiaste Blues Brotherachtige

muziek b.engt en Between the Sheets zal ook na
een herbezetting het publiek boeien voordat ze „tus-
sen de lakens" gaan.
Op zaterdag speelt in de jeugdsoos de Gendringse
formatie DON'T THINK TWICE en inderdaad be-
hoefde de organisatie zich géén twee keer te bedenken
om deze groep na hun eerder succes wederom naar
het lentefeest te halen.
In de tuin tent speelt dan de klapper van het feest:
DE GIGANTJES.
Sinds de oprichting in 1984 is De Gigantjes een veel
gevraagde live groep in Nederland, België, Duitsland
en Scandinavië. Wie herinnert zich niet hun top 40
hit ,,YAKI TAKI OOWAH" en hun optreden in de
spraakmakende VARA TV „NACHTSHOW" als huis-
band. Ze zullen garant staan voor aanstekelijke dans-
muziek .vertier van uitzonderlijk kaliber.
De toegangsprijzen zijn: vrijdag 15 april f7.50; zater-
dag 16 april f 15.00. Een passé par tout voor beide
avonden kost f 17.50.
Kaarten verkrijgbaar bij: Jeugdsoos Flophouse, café
De Engel, Steenderen, café Sesink, Baak, café De
Herberg, Vorden, en platenshop Sutterland, Doe-
tinchem.
Zo laten Flophouse en Spa de zon tóch nog schijnen
in deze zo triest gestartte lente.

CLUBKAMPIOENSCHAP

LANDELIJKE RIJVERENIGING HENGELO

Op dertien maart werd de laatste wedstrijd van de
Clubkampioenschappen verreden.
Deze werden over drie wedstrijden verreden, waarvan
de twee beste proeven voor de beoordeling telden.
Het was een gezellige middag in manege „De Gom-
pert"
De dressuur en het spiingen was opgenomen met een
videocamera zodat er 's avonds na de prijsuitreiking
nog eens naar gekeken kon worden, hetgeen erg
leerzaam was.
Onze kampioenen zijn: Jolanda Looman wat betreft
de dressuur en voor het springen Karin van Londen,
die voor de derde keer de wisselbeker in ontvangst
nam en hem dus definitief in haar bezit kreeg.
Ze stelde spontaan een nieuwe beker beschikbaar,
waar we de komende jaren weer om gaan strijden.

PAASVERGADERING C.P.B.

Op woensdag 23 maart kon de presidente mevr. J. v.d.
Velde een goed gevulde zaal verwelkomen. z
Na het huishoudelijke gedeelte vertelde de heer Groo-
ters van tuincentrum Vreeman uit Lochem de dames
op vlotte wijze alles over het verzorgen en het mooi
en gezond houden van kamerplanten.
Ook over het scheuren, stekken en zaaien kon de heer
Grooters de dames interessante en leerzame tips aan
de hand doen.
In de pauze konden de prachtige werkstukken, die
de dames op de cursus leerbeweiking gemaakt had-
den, bekeken worden. Tot slot van de avond werd de
Paasliturgie doorgenomen.
Het C.P.B.-koor, onder leiding van mevr. Politiek,
zong enkele prachtige Paasliederen, waarna de presi-
dente de dames goede en gezegende Paasdagen toe-
wenste.

Een opname van het nieuwe pand, g enomen voor de officiële opening.

Met het wegtrekken van een aantal kranten van het
weekblad „De Reclame" en het ontsluiten van de
deur, opende de heer H. B. Lubbers, vader van de
eigenaar, op vrijdagmiddag 25 maart, het nieuwe
pand van drukkerij Wolteis aan de Regelinkstraat
16 te Hengelo (GId.).
Nadat alle genodigden naar binnen waren gekomen,
werd door burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck
Calkoen door het in werking stellen van de nieuwe
GTO-offsetpers de officiële opening verricht.
In zijn toespraak benadrukte hij de aanwezigheid van
een goed geoutilleerde drukkerij in Hengelo (GId.)
en het feit dat door deze ui t le id ing do economische
aktiviteiten van een plaats als Hengelo (GId.) ook ge-
stimuleerd worden. Ook ging hij nog in op de grote
functie die het weekblad „De Reclame" voor Hengelo
( GId.) en omgeving heeft.
K. F. Lubbeis dankte de burgemeester voor het ver-
richten van de officiële opening en de woorden d i
sproken waren. Ook bracht hij dank aan het gemeen-
tebestuur voor de medewerking die bij de totstand-
koming van deze nieuwbouw was ondervonden. Als
kleine waardering ontving de burgemeester als eer-
ste een vierkleuren poster van het Bleekhuisje te Hen-
gelo ( G l d J , vervaardigd op de nieuwe machine in
eigen bedrijf. De eerste burger van Hengelo (GId.)
was hie.moe zeer verguld. I n de danku • < > n « i . - n wer-
den ook de diversr- bedrijven betokkon die de nieuw-

bouw gerealiseerd hebben .zoals architecten en bouw-
planbureau van Geenhuizen, van wiens bureau de
heer H. Rouwenhorst de gehele bouw begeleid heeft,
het aannemersbedrijf Gebr. Lubbers die het metsel-
werk verzorgde, de fa. Winters voor' de totale elektra,
fa. Ordelman en Dijkman, loodgieterswerk en C.V.,
Regelinks' Schildesbedrijf, die alles van de juiste
kleuren voorzag, stratenmake.sbedrijf A. Bijenhof
verzorgde de verharding om het gebouw en de fa. H.
Enzerink verzorgde het noodzakelijke gondwerk.
Na de officiële opening was er Open Huis, als ook
op zaterdag 26 maart, waarvan zeer velen gebruik
maakten de nieuwe drukkerij te bekijken en de eige-
naars en medewerkers te feliciteren.
Vrijdagavond werd op zeer geanimee.de wijze een
gezellige avond in het bedrijf gehouden voor de buren,
familie, vrienden en kennissen en alle medewerkers
aan de bouw.
De fa. Boerman en medewerkers /.oi^'de op meer dan
voortreffelijke wijze op beide dagen er voov dat het
de gasten aan niets ontbrak. De grote medewerking
van de buren om de nieuwbouw te realiseren stemt
K. F. Lubbers en zijn vrouw tot veel dankbaarheid,

'•n ook in het dankwoord tot uiting kwam.
Drukkerij Wolters heeft met deze nieuwbouw veel
dingen gerealiseerd o.a. de uitbreiding van het ma-
chinepark , waardoor men de cliënten nog beter van
dienst kan zijn.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn 070-614614

T/ vnenóen van de hartstichting

BEDRIJFSSCHIETWEDSTRIJDEN „ONS HUIS"

18-3'88 Prijsuitreiking bedrijfsschietwedstrijden

POULE A Ie prijs Hökers I 993 pnt.; 2e prijs
GAMOG I 972 pnt.; 3e prijs Dunsborg I 965 pnt.;
POULE B Ie prijs Hökers II 958 pnt.; 2e p. ijs Hol-
tria 941 pnt.; 3e prijs PTT I 934 pnt.; POULE C Ie
prijs Dunsborg III 885 pnt.; 2e prijs Dunsborg VI 877
pnt.; 3e prijs Dunsborg IV 872 pnt.;
Hoogste schutters: Ie A. Rouwenhorst 336 pnt.; 2e H.
Harmsen 333 pnt.; 3e B. Rouwenhorst 332 pnt.
0 24 ploegen meegedaan. Hoge scores ° Voor het eerst
met pistoolbaan erbij, waarop wisselende resultaten
weiden geboekt.

BIJEENKOMST N.V.K.V.

De p.esidente heette alle aanwezigen van harte wel-
kom. De heer en mevrouw Van Loon uit Eefde be-
zorgden de dames een onvergetelijke avond met hun
dia's over Indonesië.
Zij namen ons mee naar Sumatra, de omgeving van
het Tobameer, vervolgens dwars door Java en tot
slot het eiland Bali met zijn vele tempeltjes. Hij be-
sprak de diverse cultuien en ook de muziek en dan-
sen werden niet vergeten. Dit land is prachtig en de
bevolking heel gastvrij. Aan het eind van de avond
bedankte mevrouw Rademakers hen heel hartelijk en
bood een envelop met inhoud aan en voor mevrouw
Van Loon een bloemetje.

COLLECTE VOOR AANGEPASTE SPORTEN

De sportbeoefening door Gehandicapten heeft de
laatste jaren een enorme vlucht genomen. Steeds
mee. minder-vnlide mensen weten de weg naar het
aangepaste sporten te vinden.
Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten doet van
18 tot 24 april a.s. opnieuw een beroep op de Neder-
landse bevolking. De jaarlijkse collecte is de enige
bron van inkomsten.
In Hengelo komen in die week de afgevaardigden van
de plaatselijke georganiseerde sport met de collecte-
but bij U aan de deur. Met uw financiële bijdrage kan
de gehandicapte medemens aan sport doen.

* STERFTECIJFER PER 100.000 INWONERS.

GELUKKIG NAM HETAANTAL
STERFGEVALLEN TEN GEVOLGE

VAN HART-EN VAATZIEKTEN
IN 1987WEER VERDERAF

Blijkbaar gaan we steeds verstandiger om

met onze gezondheid. Het is duidelijk dat

preventie terrein wint. Maar er is nog een lange

weg te gaan.

Want nog steeds worden jaarlijks 40.000

mensen getroffen door een hartinfarct en nog eens

20.000 door een herseninfarct of beroerte.

Alleen door uw steun kan de Nederlandse

Hartstichting haar werk voortzetten. Als u weer

uw hart laat spreken kan de bestrijding van

hart-en vaatziekten worden voortgezet: steun aan

wetenschappelijk onderzoek, verbetering van de

patiëntenzorg en opvoering van de voorlichting.

Stort uw bijdrage op giro 300 of bank

70.70.70.600.

Of geef aan

de collectant

ZO WERD UW BIJDRAGE IN 1987 BESTEED:

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 13,9 MILJOEN
VOORLICHTING 8.3 MILJOEN
PATIENTENBEGELEIDlNG 4.7 MILJOEN

26.9 MILJOEN

LAATUW HART SPREKEN!
ff)nederiandsehaftsBchBng

vrienden van de hartstichting

. u

H.T.V. TREKT VOLLE ZAAL

Ondanks de vele activiteiten die werden gehouden in
Hengelo (GId.) wist de H.T.V. zijn zaal goed te vullen.
De H.T.V. wist zijn goede naam waar te maken met
een uitstekend blijspel. Het toneelspel „Zeg nooit vis
voordat ie in de pan is", bleek weer een goede keuze
te zijn geweest. Er werden heel wat verschillende
typetjes op de planken gebracht, wat het publiek
waardeerde met menig lachsalvo.

LEDENVERGADERING

HENGELO'S GEMENGD KOOR

Dinsdag 22 maart hield bovengenoemd koor haar
jaarlijkse ledenvergadering. Terugziend op het afge-
lopen jaar was het concert in de RK kerk in samen-
werking met het jongerenkoor uit Netterden een
hoogtepunt. Ook voor het komend jaar staan weer
verschillende activiteiten op het programma zoals een
filmavond voor leden, aanhang en donateurs op de
laatste zangrepetitie van dit seizoen, 28 juni en een
eigen contactavond op 29 oktober. Wanneer er zang-
liefhebbers zijn die ons koor willen versterken dan
kunnen zij altijd terecht op iedere dinsdagavond van
20.00-22.00 uur bij zaal Langeler. U bent van harte
welkom.



SpalstraQi2i. Tel 1250 Jfengelo

UW ECHTE BAKKER WINT ZIJN PRIJZEN

NIET ZOMAAR ! ! !

DAT KUNT U DEZE WEEK ZELF PR<*EVEN!

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG

AFD. BROOD:

KRENTENBOLLEN 6 stuks 2.29
Bekroond met een 2e

AFD. BANKET:

GEVULDE KOEKEN 5 stuks 4.10

VRIJDAG EN ZATERDAG

AFD. BROOD:

KROKANTE SESAM BOL 1.59
450 gram. Bekroond met eervolle vermelding.

AFD. BANKET:

VOLKOREN APPELPUNTEN

5 stuks 5.98

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1260

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SCHNITZELS per 100 gram 1.40

VERSE WORST 500 gram 4.25

SLAGERSHAM 150 gram 1.95

ZEEUWS SPEK 150 gram 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang !!

Aprllmaand

Oranjemaand

Deze week

NNIrJD/VIOLEhJB/KKERS

5 ORANJE SOEZEN

voor 6.50
WINDMOLENBAKKER

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

Een MAGNETRON
is een ideale aanvulling' in de keuken

II
II

Onverwachte gasten, late thuiskomers, drukke
bezigheden. In geen tijd staat er iets goeds op
tafel. Een hapje tussendoor. Maar ook een
complete maaltijd.

WU hebben

MAGNETRONOVENS v.a. 449.00
VRAAG BIJ ONS INLICHTINGEN EN

DEMONSTRATIES

FA. BESSELINK
electr. Installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

AANBIEDING LAKSET
Roller met beugel en bakje

3.95

AANBIEDING LATEX
2% liter

15.00

BEHANG AANBIEDING
ruime keus

11.25 per rol

Schildersbedrijf REGELINK
Raadhuisstraat 4O

Hengelo (Gld.), tel. 1655

COMPLETE
WONINGINRICHTING

Dus

TAPIJTEN

GORDIJNEN

WONINGTEXTIEL

ZONWERING

En natuurlijk ook

MEUBELEN
WU hebben de beschikking over prachtige

meubeltoonzalen waar U een keur van

hedenttydse en klassieke meubelen vindt.

Klasseprodukten voor een redelijke prys.

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

aW-WWxWiW;:::^^

Ruurloseweg 17 - Hengelo (Gld.) - Tel. 1425

U.V.V. BEJAARDENMIDDAG

op 16 april 1988 te 14.00 uur

in zaal Longeier

Ouderen vanaf 55+ en 60 +

van harte welkom.

Wie afgehaald wil worden kan

bellen naar mevr. Kramer, tel. 1408.

RODE KRUIS
Afd. Hengelo (Gld.)

Bloedplasma-avond
DINSDAG 10 MEI A.S.

in „Ons Huis"

HOUDT DEZE AVOND VRIJ

Oranjecomité Hengelo (Gld.)

Deze week wordt de bekende

„ORANJE ENVELOP"

bij U thuis bezorgd. In de loop van de volgende
week zal deze door de leden van de C.P.B, bij
U worden afgehaald. Mogen wij ook dit jaar op
uw financiële steun rekenen? Bij voorbaat dank.

Oranjecomité

TE KOOP:

Rozenstraat 4, Hengelo (Gld.)

Tussen woning met vrijstaande stenen berging
en tuin op het zuiden. Indeling: hal met toilet,
doorzonkamer met open haard en open keuken.
Verdieping: 3 slaapkamers en een douche, vaste
trap naar de zolder. Verwarming: gas/c.v.

Aanvaarding: direkt.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld
Spalstraat 26

Tel. 05753-3000

7001 DB Doetinchem
Boliestraat 40

Tel. 08340-34025

'T HOEKJE
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

WIST U:

dat wij volledige diners verzorgen?

dat U bij ons terecht kunt voor:
Recepties - Verjaardagen
Vergaderingen ?

dat U uw clubavonden bij ons kunt
houden ?

dat wij in onze 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

==• Deze week ̂

dat lekkere Franse broodje

0.40

GEVULDE KOEKEN 1.00
met 100% amamlHspijs en ovenvers. . . .

WEEKENDTIP

(Donderdag, vrijdag en zaterdag)

ZWITSERS GEBAK

van 5.95 nu 4.75
aardbei, kiwi en citroen

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

Dat is uiteraard ook belangrijk,
want zij wil graag dat hij 'm óók
mooi zal vinden.... En uit onze kol-
lektie is zo'n bril niet moeilijk te
kiezen!

dt
^

A.GROÖTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeksG. Spalstraat 27 Twelto Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

hilion
zonweringen

uw leverancier voor af 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.)

Showioom geopend vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor afspraak bellen: 05753-1048

Verbouwings OP=OP
ruiming

10-50% KORTING

\
Slaapkamers Bankstellen Tapijten

toonkamermodellen
SLAAPKAMERS

blank eiken,
donker eiken en wit
15 - 30 - 50% korting:

BLANK VUREN

LEDIKANT 90x200
van 199.00 voon 159.00

Restanten
LINNENKASTEN

blank, donker of wit
diverse uitvoeringen en

maten vanaf f 169.00

MATRASSEN

in polyether en rubber
binnenvering. Uitlopen-

de series. De laagste

o.a. 32 zits LEER
leverkleur, klein model
van 2990.00 voor 1990.00

3-2 zits stof

blauw/grijs
van 1950.00 voor 1490.00

Modern strak

BANKSTEL

3+2 en hoektafel bruin
zwaar leer

van 5250.00 voor 2450.00

2 ZITS BANKJES

diverse modellen o.a.
klassiek

van 1290.00 voor 895.00

40 rollen MERKTAPIJT

moeten weg, prachtige
kwaliteit nu met

flinke kortingen o.a.:

Prachtig WOLLEN

modern MERKTAPIJT

blauw/grijs
Zwaar gebruik, jute rug
van 325.00 voor 225.00

HUISKAMERTAPIJT

nylon, beige/bruin
legklare foamrug

van 129.00 voor 89.00

KARPETTEN

diverse maten
modern en klassiek

Diverse coupons in

TAPIJT/GORDIJNEN

Meubelen

Eiken TOOGKAST

190 breed
van 2350.00 voo? 1790.00

Goeiige EIKEN KAST

blank eiken met toog
van 2750.00 voor 1890.00

4 EETKAMER

STOELEN

eiken/bies
blank en donker

690.00

TV KASTJE

open vak (schuif) en
deuren, massief

vanaf 295.00

En nog veel meer aanbiedingen - Latere levering mogelijk
Gratis opslag

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Maandag v.m. gesloten

telefoon 05753-1286

vrijdagavond koopavond



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar

willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Kindenen die in de loop van dit schooljaar (1987-1988) of het komende
schooljaar (augustus 1988-juli 1989) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
wozden aangemeld.
Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leer-
plichtige leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.
Aanmelding graag VÓÓR 29 APRIL 1988 bij één van de volgende
basisscholen:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2171

Directeur: G. J. Wesselink

Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw kind dagelijks aanmelden
bij één van de leerkrachten.

R.K. BASISSCHOOL

St Beinardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1820, b.g.>g. 2402

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
mevr. J. van Rheemen (adj. dir.) of dhr. M. Vissen-
berg.

„DE LEER
9
'

BASISSCHOOL OP KATHOLIEKE GRONDSLAG

St Michielstraat 6, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1715
Directeur: H. W. A. Roes

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij mevr. R. Menting, adj. directrice.

Ds J. L. Piersonschool

SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1528

Directeur: J. Rhebergen

Aanmelding (evrt. ook telefonisch) dagelijks bij
de directie.

Dit laatje
niet schieten.

; Hollandse Sla

krop

Sperciebonen

500 gram

59

175

Ardenner Boter-

hamworst 100 gr.

A.H. Schouder-
ham vacuüm
100 gram

99

109

WAARDEBON

Mager Nasi- of Bahmivlees

698

Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gram 139
Maandag 18 en dinsdag 19 april

Magere

Speklappen kg 498

A.H. Volle

Yoghurt liter

Boerenwit of

Bruin

139

190

Bokma Jonge

Jenever liter

Pollen Bessen-

Jenever liter

1895
1395

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en
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Rozenstraat 14-16 . 7255 XT Hengelo (Gld.)
Directeur: R. van Gijssel
Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dirj, Rozenstraat
16 (adres onderbouw) - tel. 05753-1911.

Chr. basisschool Varssel
Zelledijk 22-24 - HENGELO (GLD.) - fel. 05753-7396

Aanmelding dagelijks bij de heer G. H. Starink
aan de school.

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 Gld

TeL 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPIHETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

DANSEN met

LA STRADA
ZONDAG 17 APRIL

Sun
Zondag 24 april

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-H61

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

azelle maakt fietsen leuker.. l
Je weet wat je wilt

kleren die lekker zitten,
kleuren die je mooi vindt.

Een fiets die bij je past.
De Primeur Trendy van Gazelle.
Echt een fiets van «deze tijd.

Een f iets voor jou!
Vanaf f 619r.

j

We helpen je graag je keus
te maken.

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport

Gazelle maakt

fietsen leuker

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

Afgebeeld Is de Primeur Trendy met trommelrem
en drie versnellingen, f 749,-

° . - " • .
:
.'

GAZELLE
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Te koop: Zundapp - Sprin-
ter B.j. '83 z.g.o. Prijs
n.o.'t.k. Tel. 05753-1633,
Lenselink.

Goed tehuis gezocht voor
jonge hondjes. Tel. 05755-
2004.

Wenskaarten - schoolbeno-
digdheden, uw drogist
Goossens, Keijenborg, tel.
1297.

Verkrijgbaar mengmest,
gratis op het land gebracht
tel. 05753-1733.

Uit < k > wind is het al lek-
ker op het balkon. Vetrol-
let jes? Net zo snel verdwe-
nen als sneeuw voor de zon
met Malsovit - .Maaltijd -
k«v«-ken. Excl. verkrijgbaar
bij bakkerij Hekkelman,
Raadhuisstraat 35, Henge-
lo (Gld.) .

Onfötwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2019

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 APRIL

Verzorgingscentrum ,,de Ble^ke"
9.00 uur: ds. Monteban

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds, Monteban

„Ons Huis"

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. van Dorp

Vryz. Herv. kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.3t
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 11 U'.iiu 17 april

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag te.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjekum 2e, teL 06753-1397
Keijenborg: Past ThuiMtrmat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 16 april: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 17 april: 10.00 uur Eucharistieviering
Voor diensten op dinsdag- en dondeidagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keyenborg

R.K. Kerk Keijenboig: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Hls 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 : Kas tanj «laan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendwwi telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennendust", Steph&notisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en be-jaardenverzocging 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 8.30-10.60 uur.


