
57e jaargang no. 16 Dinsdag 19 april 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7256 ZH Hengelo (Gld.)

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

VerschUnt dinsdags In:

Hengelo, Ketfenborg,

Velswtfk (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

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

150 gram BOTERHAMWORST

500 gram Magere SPEKLAPPEN

500 gram GEHAKT met KRUIDEN

500 gram VERSE WORST

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

100 gram BACON

500 gram SCHOUDERKARBONADE
(Max. 2 kg per klant)

500 gram Malse VARKENSLAPPEN

500 gram Magere RIBLAPPEN

l

DE HOOGSTE RENTE

Begin het voorjaar goed met een spaarrekening
bij de N.M.S.

Wij hebben van 14 t.e.m. 30 april 1988
een spaaraktie met zeer aantrekkelijke

rente voor de spaarvormen met een

vaste termijn van:

l, 2 3 en 5 jaar.

Zoals U reeds in de natuurspaar-

krant hebt kunnen lezen geven wij

in deze periode bij opening van

een spaarrekening een

nestkastje cadeau.

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits-f lammers bv
7255 AC Hengelo Qld.
Spaistraat 26 Tel. 05753 - 3000

VOORJAARSMODESHOW
A.S. VRIJDAG EN

ZATERDAG

22 en 23 april

in onze bovenzaal

Showtijden:

Vrijdagmiddag 4 uur

Vrijdagavond 7 uur

Zaterdagmiddag 2 uur

Geshowd wordt de

nieuwe voorjaars-

Lente - Zomermode

1988

De show wordt gebracht door plaatselijke mannequins

en dressmen en er zijn leuke items in verwerkt, o.a.

Breakdancers en optreden van de Hengefose Madonna

TOEGANG GRATIS

KL -DING - nei even anders

WIDE FASHION

Spaistraat 32 - Hengelo (Gld.)

Maandags gesloten. Woensdags de hele dag geopend.

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1455

De energiebesparende SL-lamp van

PHILIPS
Bij aankoop van 4 stuks SL-lampen van

9-13 of 18 Watt a f 34.50

1 G R A T I S

Installatiebedrijf

ORDELMAN • DIJKMAN

FLORUH

Een uitstekende
borrelvooreen

per flesje è 33 <

1.25

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 1.98
OSSESTAART

500 gram 4.48

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

TONGEWORST
100 gtram 1.28

i^lÈ^

SIERHE ESTERS
HEroEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
BPORTVE1DMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

rffisteliakker

DEZE WEEK VERS UIT DE OVEN VAN UW

ECHTE BAKKER:

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG
AFD. BROOD:

TARWEROZIJNENBOL

gegarneerd met nootjes
450 gram 2.10

AFD. BANKET:

VOLKORENCAKE
ter kennismaking per pakje 2.98

VRIJDAG, ZATERDAG

AFD. BROOD:

ROZIJNENPLAATBROOD

1000 gram 4.98

AFD. BANKET:

KOKOSMAKRONEN 5 stuks 3.50

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

KOMT, KIJKT EN ZD2T

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BD2DTÜ

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

Speciaal bij uw „VISHANDEL"

WOENSDAG
geen gehaktdag

maar HARINGDAG
nu iedere woensdag

Geen 6 maar 7 ZOUTE HARINGEN

f 10.00

KABELJAUWFILET
1 14.50

LEKKER en gezond is

Eet meer vis omdat het

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA<
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

e
rr

\
Deze week:

MUESLIBOL

van 3.25 voor 2.50

BOLUSSEN

8 stuks van 6.00 voor 4.95
>
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J. W. BOBBINK

B. BOBBINK-WESSELINK

Op zaterdag 23 april 1988 hopen wij ons 40-jarig

huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal

Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

7255 KN Hengelo (Gld.), april 1988

Riefelerdijk 5

Op donderdag 28 april a.s. hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk

te vieren

JAN BERNS

LIEN BERNS-SCHUTTE

Gelegenheid tot feliciteren 15.30-16.30 uur in

zaal Herfkens te Baak.

7223 KL Baak, Beukenlaan 16

Wegens het bereiken van de V.U.T.-gerechtigde

leeftijd, zal de heer

H. BltUII,

sinds 1953 in dienst als melkwinningsadviseur

van de Coöp. Zuivelfabriek Hengelo (Gld.), af-
scheid nemen. Ter gelegenheid hiervan wordt
hem op vrijdag 29 april 1988, 's middags van
14.30-16.30 uur een receptie aangeboden in Café-
Restaurant „Concordia", Raadhuisstraat 36 te

Hengelo (Gld.).

Namens het bestuur Melkleveringsvereniging

Hengelo (Gld.)

K. Lassche, voorzitter

H. Klein Winkel, secretaris

Hengelo (Gld.), april 1988

JEUGDDIENST op 24 april in

„de Goede Herder Kapel" Ve/d/ioek

Voorganger Da. Looman-Graaskamp

Uit Ge/dermafsen

Aanvang 10.15 uur

U bent allen van harte welkom

Jeugddienstcommissie

Aan alle muziek- en

zangl i ef 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

GEMEENTE HENGELO

/Provincie Gelderland

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

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 artikel 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ten ednde medewer-
king te kunnen verlenen aan het bouwplan van:
CAI Hengelo B.V., gevestigd Paulus Potter-
straat 12 te Zutphen, voor de bouw van een
ontvangststation op het perceel, kadastraal be-
kend gemeente Hengelo, sectie F. nr. 2405
(ged.), gelegen nabij de Akkerwinde te Hen-
gelo. De aanvraag om vergunning ligt met in-
gang van 21 april 1988 gedurende 14 dalgen ter
gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken) voor
een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen bij
burgemeester en wethouders.

Hengelo, 19 april 1988.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Magnetron demonstratie
op maandag 25 april om 20.00 uur

Kaarren gratis afhalen bij:

B E Ü S E K E R B . V .
Landlustweg 2 - Steenderen

Telefoon 05755-1506

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.«>.m. 9 mei 1988

l Itr. DRIE STERREN JENEVER 18.45

lltr. FLORIJN JENEVER 18.45
l Itr. DE KUYPER VIEUX 18.75
l l tr . POLLEN KERSEN-BESSEN 13.95
lltr. KEIZERBITTER 17.95
l fles TEACHERS WHISKY 20.95

l fles NOTENWIJN 4.75

l pot ELITERNA

BOERENJONGENS 6.95

l pot ELITERNA

BOERENMEISJES 7.!»;>

l krat ALFA BIER

met GRATIS GLAS 14.75

UW BESTELLING WORDT

GRATIS THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

Sport overdag

Demonstratie Jeu de Boules
Donderdag 21 april a.s.

Sportcomplex Hengelo 14.00 uur

Paardenmarkt

ME1MARKT

WOENSDAG 27 APRIL

TE HENGELO (GLD.)
Hengstenshow van diverse

paardenrassen

Aanvoerpremie: f 10,— per aangevoerde

dekhengst.

Zaterdag 23 april

10.00-16.00 uur

Welkom in uw Algemene

Bibliotheek te Hengelo (Gld.)
De bibliotheek houdt op deze dag open huis in

het kader van de landelijke bibliotheekdag, met

als motto: „MET KEN BOEK DE ZOMER IN".

Behalve boeken, allerhande reisgidsen etc. is er

een expositie over KERAMIEK.
Ook aan de kinderen is gedacht.

Voor meer bijzonderheden, zie artikel in dit blad

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Nog éénmaal HUTSPOT
dit seizoen 1.00
750 gram

Deze week

1 blik DOPERWTEN
1 blik APPELMOES
samen 1.50

Verder volop: SPIN AZIË, ANDIJVIE,

RAAPSTELEN en CITBUSFRUIT

In onze verkoopbloemenkas deze week:

3 KAAPSVIOOLTJES 4.95

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

Deze week

ZONNEBLOEMBROOD

400 gram van 175 nu 1.50

gezond en lekker

KOKOS KARAMELPUNTEN

4 stuks van 3.40 nu 2.95

WEKKENDTIP

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

COCOS CHOCOLADE.

BROODJES 1.25
een apart en heerlijk koffiebrood.je

V R SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

hilion
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

W/j zijn gespecialiseerd in

Rolluiken (Heroa/J

en verticale lamellen

S jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

Show .oom geopend vrijdagavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor afspraak bellen: 05753-1048

Ie kwaliteit f275.00

STRO
vanaf f 175.00 of f 3.75 en f 2.75 per

baal, ook voor kleine partijen

R.V.F.VORDEN
Tel. 05752-3575

Aanbieding

BEHANGSET
compleet

INSMEERBORSTEL
UITSTRIJKBORSTEL
SCHAAR
NADENROLLER
DUIMSTOK en
AFBREEKMES

voor de prijs van

9.90

REGELINK Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40

Hengelo (Gld.), tel. 1655

Aprilmaand

Oranjemaand

Deze week

NN^D/VIOLENB/KKERS

JUBILEUMKROON 2.95

WINDMOLENBAKKER

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

Loop gerust even bintien

De nieuwste modellen

X Handmaaiers

X Motormaaiers

X Electrische maaiers

staan voor U klaar!

TEVENS TE HUUR:

vertikuteermachine

HARMSEN
Banninkstraat 4

7255 A W Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

VLEES VOOR FIJNPROEVERS

Schouderkarbonade 500 gr. 3.75

BLINDE VINKEN per stuk 1-25

NaGELHOLT per 100 gram 2.50

GRILLWORST per 100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang ! !

OOK IN HENGELO (GLD.)

LANDELIJKE BIBLIOTHEEKDAG

Onder het motto „Met een boek de zomer in" zijn op
zaterdag, 23 april a.s. de bibliotheken in Nederland
geopend; ook de Algemene Bibliotheek te Hengelo
(Gld.). Met een stand vol informatie over zomerrei-
zen; bij de bibliotheek aanwezige reisgidsen; boeken
over verre, vreemde landen doet men mee met de
landelijke dag.

Bovendien heeft de bibliotheek U deze dag nog iets
heel anders te bieden. Er is een interessante, eduka-
tieve tentoonstelling samengesteld over Keramiek, de
^csc-hiedenis in klei van de oorsprong der mens tot
heden. Men laat dit zien aan de hand van grondstof-
fen tot het einupuni. \ ( . o r net maken van werkstuk-
ken en voo; andere belangstellenden zijn er hand-
leidingen verkrijgbaar over de onderwerpen: klei -
glazuur - keramiek. Een videofilm over dit onderwerp
zal te zien zijn. Enkele poppen met keramische hoof-
den, gestoken in kleder.lracht, worden tentoongesteld.
Kinderen zijn op deze dag ook van harte welkom. Zij
kunnen zich, onder deskundige leiding, uitleven mot
klei. Desgewenst kunnen hun „werkstukken" mee
naar huls genomen worden. De werkjes kunnen later
ook gebakken worden. Een tastbare herinnering voor'

hen aan de/e bibliotheekdag.
Bij keramiek denkt men aan vazen, pottenbakken enz.
Wist U, dat U van 's morgens tot 's avonds (te be-
ginnen in uw badkamer > m e t keramiek van doen
hebt. Ook in de ruimtevaart wordt keramiek toe-
gepast. Kortom een veelzijdig produkt! Gaat U daar-
om op 23 april a.s. van 10.00-16.00 uur eens kijken in
de bibliotheek. U bent van harte welkom.

«r
OPSTAP...

VOOR HET
ASTMA FONDS
KOLLEKTEER!

Voor veel mensen is ademen de
gewoonste zaak.
Het gaat vanzelf, zonder inspanning,
zonder nadenken. Gelukkig maar.
Helaas geldt dat niet voor iedereen. Eén
op de tien mensen heeft moeite met
ademen, door astma, allergie, bronchitis
of longemfyseem.

ledere extra gevulde bus is broodnodig
om wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en direkte hulp te laten
doorgaan.
Dit jaar is hiervoor ruim 10 miljoen gulden
nodig.

Uw hulp is daarbij onmisbaar.
Meld u daarom aan als kollektant bij
onderstaand adres...

w
Astma Fonds

NATIONALE ASTMAKOLLEKTE 9-15 MEI

Ennie Ruesink

Oranjehof 14, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-3982



ATTENTIE. Huismoedertje, kinderbijslag gebeurd?

ATTENTIE! Wie is er nog voordeliger. Kom op! Snuffelen maar bij

WALLY
U DE PRIJSBREKER

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
zelor weer

tavreden
zijn.

Dit blijft geldig zolang de voorraad strekt.
Voor mensen met een kleine portemonnee. Ook binnen grote maten. SPIJKERBROEKEN 49.00 — 3 stuks 100.00. Ja Ja!
Wally is er Weer. Opgelet! Met de knaller van de maand. VHS-VIDEO-RECORDERS met afstandsbediening. Overal 1450.00
by Wally slechts 975.00. RADIO CASSETTE PICK UP stereo toren, overal 750.00, bü Wally slechts 475.00. STOFZUIGERS,
sledemodel 125.00, 225.00. Draagbare CASSETTE RADIO'S 65.00, 85.00 AUTO-CASSETTE RADIO met 2 luidsprekers 130.00
Verschillende KOFFIEZETAPPARATEN 65.ÓÓ, 85.00. Luxe FONDUE FRITUURPANNEN 110.00. Dubb. electrische HAND-
MIXERS 45.00. 2-delige eledtrische MESSEN 55.00. STRIJKIJZERS kwaliteit lux 40.00. Een- :en tweedelige electrische
KOOKPLATEN 65.00, 110.00. Electrische CONVECTOR KACHELS 135.00. Zo u wel vernomen heeft uit onze vorige ad-
vertentie, waren wij aan het (reorganiseren, met een totale uit verkoop, dat is redelijk gelukt. MAAR PAS OP WONDER BO-
VEN WONDER! zUn wtf weer in het bezit gekomen van een prachtige party allerhande, zeer moderne kleding mooi-mooi-
mooi, dus wij gaan er weer extra 'tegen aan, met geweldige knul stunt-prij/cn, gewoon alles wat er in de winkel aanwezig is,
voor echt de helft van de minimumprijs. DUS ALLES 50% KORTING. Echt de moeite waard, dus kom op snuffelen maar.
Wy gaan er weer tegen aan. SPIJKER- en CORDUROY BROEKEN 49.00 3 stuks 100.00. Ook grote muiten. Diverse kleinere
maten slechts 12.50. Ook net binnen mooie kollektie zomerkle ding. VAK EN WERKKLEDING KLM SANFOR. Overalls,
blauw, groen, khaki of wit 65.00,2 stuks 110.00. Werkbroeken, blauw, groen, khaki of wit 45.00, 3 stuks f 100.00. Stofjassen
met band en knopen 45.00, 3 stuks 100.00. Bakkers-, koks-, sla gers- en cafetaria vakkleding, jassen en broeken 45.00, 3 stuks
100.00. Schilders- en stucadoorsbroeken 45.00, 3 stuks 100.00. Voor jong en oud spijker- en corduroy broeken. Let op 49.00,
3 stuks 100.00. Verder allerhande moderne kleding. Veel PORSELEIN Snuisterijen. Sportief KINDER ZOMER SPORT-
SCHOENTJE van 29.00 nu 15.00. Mode '88 SIERADEN, COLL IERS enz. aantrekkeiyke prezen. 6 KOP EN SCHOTELS
Extra lux f 25.00.

Dus olies 50% korting. Eerste stunt: bij aankoop van 700.00 een echte leren voetbal van 35.00

voor slechts 10.00. Half geld - half geld - half geld! Echt de moeite waard. Dan opgelet! Jeugd

kunst/eren moderne bromfiets- of motorjacks van 75.00 nu knal!!! 35.00. Dus kom op snuffelen

maar Op is op. Als u nog nooit bij ons bent geweest, dan echt even komen kijken.

HALF GELD = HALF GELD. HALF GELD
ALLES MOOI-MOOI-MOOI EN MODERN. HALF GELD = HALF GELD, HALF GELD. TAFELZEILTJES 6.50. SPREEK
SLAAPPOP 10.00. Zie onze mooie kollektie voorjaars- en zom erklediiig. ECHT ALLES 50% KORTING. O.a. japonnen, pak-
jes, blousen, rokken, vesten, truien, jogging en trainingspakk en, kinderkleding enz. Theedoeken 100% katoen 12 stuks 25.00.
Handdoeken 100x50 cm 6 stuks 24.00. Bedovertrek met sloop, 2 stuks 35.00. Hoeslakens l- en 2-persoons, 2 stuks 35.00 Da
mes, en kinderondergoed, 5 stuks 10.00. Noorse wollen sokken, 2 paar 10.00. Nieuwe aanvoer van mooie keramiek aarde-
werk. HALF GELD-HALF GELD. ECHT KOMEN! HEEL VEEL KLEDING ,HALF GELD.

KNAL
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

Heel veel Bradierie. Handel- dus kom op!

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Verkrijgbaar mengmest,
gratis op het land gebracht

tel. 05753-1733.

Nu zeer voordelig Gero en
Sola tafelbestek in ver-
schillende prijsklassen en
kwaliteiten voorradig. Jan-

sen heeft het 05753-1360.

Nieuw in ons programma

Pa^k gazonzaden en mest-
stoffen ter kennismaking

10% korting. Tevens ga-
zon maaier s, ook 2e hands.

Nu de hoogste tijd om uw
gazon te beluchten. Huur
de vertikuteermachine. Jan
Vlemingh, tel. 05755-2005.

Te koop: alle maten auto-
banden. Prijs incl. montage
+ ballanceren, tel. 05753-
2779. na 18.00 uur.

Te koop: Rode Oud Hol-
landse dakpannen ± 1800.
Tel. 05753-2527.

Brooddtnank, door vele art-
sen aanbevolen, ontslankt

het lichaam. Ook goed bij
het lijnen. Verkrijgbaar bij
Bakkerij Kreunen, tel.

05753-1474.

Extra aanbieding tuinmeu-
belen wegens weersomstan-
digheden. Profiteer hier-
van. Jansen, tel. 05753-1360.

Vind jij ook nog steeds dat
voetbal geen sport voor
meisjes is? Kom dan

woensdag 20 april om
19.00 uur naar het voetbal-
veld van de Keijenborgse
Boys.

De meisjes-junioren spelen
dan tegen de Gelderse
meisjes-juniorenselektie.
Wedden dat je op andere
gedachten komt?

.-,'rnhcid tot inschaivn

van rundvee in de Baker-
waard. Tel. 05754-372.

Stel, je hebt een dochter
die bij het voetballen wil.
Je bent het daar niet mee
eens, omdat je vindt dat
voetballen geen sport voor
meisjes is. Kom dan woens
dag 20 april om 19.00 naar
het voetbalveld van de
Keijenborgse Boys.
De meisjes-junioren spelen

dan tegen de Gelderse
meisjes-juniorenselektie.
Wedden dat je dochter
daarna ook bij het voetbal-
len mag?

Eet U slank met Malsovit
mals tot de laatste snee.
Ambachtelijk voor U ge-
bakken door bakkerij Hek-
kelman, Raadhuisstraat 35
Hengelo (Gld.).

Nu of nooit: Pannenaktie
kookpan f20 inruil; fluit-
ketel f 15 inruil; steelpan

f 10 inruil. Verder o.a.
braadpan en koekepan 10%
korting. Jansen, Bleek-
straat Hengelo (G.) 05753-
1360.

COLLECTE VOOR AANGEPASTE SPORTEN

De sportbeoefening door Gehandicapten heeft de
laatste jaren een enorme vlucht genomen. Steeds
meer minder-valide 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.

NIEUWE GEBOUW SCHOOL „DE LEER"
IN GEBRUIK GENOMEN

Voor de kinderen van groep l, 2 en 3 van school „De
Leer" was het maandag 11 april een feestelijke dag.
Na een lange periode van verbouwen en renoveien
was het eindelijk zover dat de verhuizing vanuit „De
Eerste Stap?" naar het hoofdgebouw gestalte kreeg.

Vanaf de oude kleuterschool liepen de kinderen, flink
lawaaischoppend met diverse muziekinstrumenten, in
een kleurrijke optocht naar de nieuwe school toe,
waarbij ze door de overige leerlingen verwelkomd
werden met een ingestudeerd lied. Directeur Henk
Roes, die zei trots te zijn op het resultaat van de ver-
bouwing, overhandigde aan twee jongste kleuters de
sleutel, waarna „De Leer" officieus geopend werd.
Naast de groots opgezette verbouwing zijn de lokalen
tevens voorzien van vloerbedekking en nieuw meu
bilair. Ook is er een groot speellokaal ingericht.
Aan het einde van het schooljaar, als tevens het ,,bui-
tengebeuren" is afgerond, heeft de officiële opening
plaats, die bol zal staan van feestelijke activiteiten.
De voorbereidingen daarvoor zijn al weer in volle
gang. Ondertussen voelen de jonge kinderen zich vol-
ledig op hun gemak in de nieuwe omgeving.
De volledige integratie van kleuter, en lagere school
in de nieuwe basisschool is hiermee in een eindsta-

dium gekomen.

VELDNAMENBOEK HENGELO
VERSCHIJNT EIND MEI

Eind mei verschijnt het veldnamenboek van de ge-
meente Hengelo. Het materiaal daartoe - de perceels-
namen vwm de gehele gemeente - is enkele jaren ge-
leden verzameld door G. Harmsen en B. Menkveld uit
Hengelo in het kader van de werkverruimende maat-
regelen.

Het onderzoek, dat werd verricht onder auspiciën
van het Staring Instituut en het P. J. Meertens-
Instituut in Amsterdam, was een initiatief van het ge-

utebestuur van Hengelo.
Dit veldnamenboek, dat onder redactie staat van
dr. A. H. C. Schaars van het Staring Instituut, bevat

het volledige kaartmateriaal van de gemeente Hen-
gelo met de daarin getekende perceelsnamen. In haar
inleiding gaat mevrouw drs. L. Maas van het Meer-
tens-Instituut in op de betekenis van diverse veld-

namen. Een uitvoerig register maakt de inhoud van
het boek toegankelijk.
Momenteel bestaat reeds de gelegenheid om bij de

plaatselijke boekhandel Wolters in te tekenen op
deze uitgave. De winkelprijs wordt f25.00. Het boek
wordt uitgegeven door het Staring Instituut met fi-
nanciële steun van de gemeente Hengelo,
Dit boek is het eerste in een reeks van soortgelijke
uitgaven van de veldnamen van de Achterhoek en
Laemers. Het verzamelde materiaal wordt hierdoor
toegankelijk voor het publiek en voor wetenschappe-
lijk onderzoek.
Doetinchem, april 1988

VELDHOEK HENGELO BRENGT
OUDEREN-GYMNASTIEK

Bij de vele sporten, welke er in de Hengelose wijk
„de Veldhoek" worden beoefend heeft zich sinds 1986
ook gevoegd een Gymnastiekvereniging.
Het bestuur, o.m. vertegenwoordigd door voorzitster
Tonnie Woerts en secretaresse Riekie Enzerink, zijn
van mening, dat er binnen deze vereniging naast
jongeren, ook plaats moet zijn voor de oudere mens.
Sinds een week wordt er iedere donderdagmiddag
tussen half twee en half drie bewegingsgymnastiek
verzorgd door de gymlerares Berna Lebbink uit

Zelhem.
Deze gymnastiek wordt aangepast aan de moge-
lijkheden van de deelnemers, hetzij mannen of vrou-

wen, ledere belangstellende kan eens een kijkje ko-
men nemen in de cantine van het sportcomplex „de

Veldhoek".
Wie inlichtingen wil, of zich aanmelden voor deel-
name kan even een telefoontje plegen: 05736-400 of
05753-7474. Blijf in beweging, goed voor lichaam en

geest.

JEU DE BOULES IN HENGELO
Op donderdag 21 april a.s. wordt op het sportcom-
plex aan de Eelderinkweg om 14.00 uur een demon-
stratie Jeu de Boules gegeven. Jeu de Boules krijgt
steeds meer populariteit en is gezien de afmetingen
voor een speelveld erg gemakkelijk inpasbaar.
Deze tak van sport kan men reeds spelen met 2 per-
sonen in recreatief verband, een team bestaat uit 3
personen.

De werkgroep Stimulering Sport heeft voor die de-
monstratie-een aantal deskundigen uitgenodigd. Er is
technische uitleg maar het accent ligt op het be-
oefenen van de tak van sport.

Daarom Is het een leuke gelegenheid voor ieder ken-
nis te nemen van Jeu de Boules op donderdag 21
april a.s. om 14.00 uur. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.

zondag 24 april

GROTE BINGO

Café D'n Olden Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond

KOREN ZINGEN IN STEENDEREN OP 24 APRIL
Op zondagavond 24 april a.s. vindt in de Ned. Herv.

Kerk een grote koor- en samenzangavond plaats.
Medewerking aan deze avond wordt verleend door het
mannenkoor „Onderling Genoegen" uit Nieuwendijk

(N.Br.). Dit kooi maakt een toernee door Overijsel

en zingt vrijdag 22 april in Dalfsen en zaterdag 23
april in Gramsbergen, zondagmorgen in de kerkdienst
in Zuidwolde en zondagavond in Steenderen. De op-

brengst van al deze optredens is bestemd voor het
werk van Bartimeüs, Bartimeüs heeft de zorg voor

blinde en slechtziende kinderen, maar ook heeft de
Vereniging Bartimeüs de zorg voor 365 meervoudig-
gehandicapte kinderen, veel van al het werk dat Bar-
timeüs doet wordt betaald door de ovenheid, maar de

vele bezuinigingen treffen ook Bartimeüs, vandaar
dat er een beroep gedaan moet worden op het parti-

kulier initiatief, het mannenkoor „Onderling Genoe-
gen" heeft voor 5 jaar geleden dank zij de optredens
3 tandems aan de vereniging Bartimeüs kunnen over-
handigen.

In Steenderen wordt medewerking verleend door de
Chr. Gemengde Zangvereniging „De Lofstem" uit
Steenderen, de Chr. Gemengde Zangvereniging
„Excelsior" en de Chr. Gemengde Zangvereniging
„Amicitia" uit Dinxperlo treden gezamenlijk op.

Het beloofd echt een moode avond te worden, waar
ook de samenzang niet zal ontbreken- De avond be-
gint om 19.30 uur.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEBEN

Tel. 05755-1862

POLITIE-INFORMATIE
VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

Week van 5 tot en met 11 april 1988
2e jaargang nr. 13

De afgelopen week zijn er zowel een heren- als een

damesfiets gevonden. De respectievelijke van hand-
remmen voorziene herenfiets en de ,, Amsterdam" da-
mesfiets staan bij ons op hun eigenaar-(esse) te wach-
ten.

Op dinsdag 5 april werd 's middags een antenne van
een auto vernield. De auto stond in de Raadhuisstraat.

Ook werd ons die dag gemeld dat op 2e Paasdag het
onderkomen van de Hondenclub aan de Jachtweg was
afgebrand. Er wordt sterk aan brandstichting ge-

dacht, daar er ten tijde van de brand vele vreemden
waren in verband met de races. In het onderkomen
was niets aanwezig dat voor een „zelfontbranding"

kon zorgen.
In de nacht van maandag op dinsdag werd een re-
clamebord aan de Ruurloseweg vernield door on-
bekenden.

Op donderdag 7 april werd in Hengelo een rode
Tomos damesbromfiets weggenomen. De volgende

dag werd deze weer teruggevonden. Het slot bleek
te zijn vernield. Dezelfde dag vond een aanrijding
plaats op de splitsing Meidoornstraat/Lelistraat. Beide
auto's raakten zwaar beschadigd. Persoonlijk letsel
deed zich niet voor.
In het weekend zijn een aantal autobestunrders/-be-
zitters bekeurd terzake o.a. de volgende overtredin-

gen: geen AFK-keuring, parkeerovertredingen en
parkeren in gemeentelijke groenstroken.
Op donderdagavond 7 april vond in zaal Wolbrink
een groots opgezette VM-(voorkoming misdrijven) -
avond plaats. (Inbraakbeveiliging woningen). Deze
avond is geslaagd, ondanks dat er weinig bezoekers

waren. De volgende dag kwam er al een verzoek om
een herhaling van deze avond binnen. Helaas kan

daar niet aan voldaan worden.
De politie blijft bereid u individueel op uw verzoek te
informeren. Zeker is wel dat velen een belangrijk
stuk informatie gemist hebben.

Hengelo (Gld.), 12 april 19SS

B. J. Eijsink

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk

M :.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld



Café HEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

OXX BAND
AANVANG OPTREDEN: 21.30 UUR

Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten

COLLECTE
18 tot en met 24 april

Dit laatje
niet schieten.

Bloemkool

per stuk

Aardappel-
partjes vacuüm

750 gram

150

125

Gekookte
Boerenham
100 gram

A.H. Kip- Kerrie

salade 250 gram

159

339

WAARDEBON

Schouder filet rollade

kg 898

Zaterdagvoordeel:

Bief tartaar

500 gram 498
Maandag: 25 en dinsdag 26 april

Schouder-

karbonade kg 598

Wit-Tarwe-Vol-
korenbrood gra-

tis gesn. altijd 190
Maaslander met

25% minder zout 1 O Q A

Van de Eelaart
„Drie Sterren"
Jonge Jenever

Jagermeister

0.7 liter

1785
1845

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Herplaatsing wegens foutieve opgave

TE KOOP:

Rozenstraat 4, Hengelo (Gld.)

Tussenwoning met vrijstaande stenen berging

en tuin op het zuiden. Indeling: hal met toilet,

doorzonkamer met open haard en open keuken.

Verdieping: 4 slaapkamers en een douche, vaste

trap naar de zolder. Verwarming: gas/c.v.

Aanvaarding: direkt.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld. 7001 DB Doetinchem
Spalstraat 26 Boliestraat 40

Tel. 05753-3000 Tel. 08340-34025

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

VOORJAARSKLEUREN
IN COULEUR LOCALE VAN

FLEXA

l &* NA

Pasteltinten die leverbaar zijn in drie kleurnuances én in hoogglans, satin en vinyllatex.

,».»«... \ EN DE KEUKENHOF
bij aankoop van Flexa-kleuren

TRANSPARANTE GLANS
HOUTOF HALFGLA

Cetol Filter 7
Matte, transparante hout-
bescherming met hoge
UV-resistentie.

Cetol TGL Plus
Glanzende, transparante
hout bescherming,
in 9 transparantldeuren
verkrijgbaar.

Drogisterij en verfcentrum LENSELINK
KERKSTRAAT t HENGELO GLD TEL. 05753-1300

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

fs Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ch

'VGELO

ZONDAG 24 APRIL

Koninginnedag 30 april

Never Mind

Zondag l mei

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 APRIL

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur: ds. Hendriks (Heilige Doop)

Goede Herder Kapel
10.15 uu ' i : mevr. Lohman (jeugddienst»

Vryz. Herv. kerk
Geen dienst

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

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

andere fondsen naar medische instellingen
door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

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

TEL. 3005

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

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

Van 18 Le.m. 24 april
J. Koning, tel. 1266.

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002

NIEUW Alannnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling: postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.«>.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. teon. 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 23 april: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 24 april: 10.00 uur Woord en oommuniedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Reyenborg:

R.K. Kerk Keijenborg: 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: Kastanj«laan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steend«*<m> telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 98342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging 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.


