
57e jaargang no 20 dinsdag 17 mei 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7256 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753 1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 • Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

runder verse worst

varkensf ilet rollade
(mét de hand geknoopt)

De gehele week:

150 gram

gekookte worst

100 gram

gebraden rosbief

Maandag, dinsdag en woensdag j

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of gfrof

Donderdag, vrydag en zaterdag

500 ginam

malse varkenslappen

rffisteTwkker
Spuistraat 21 Tel 1150 Jfengelo

Voor de Pinksterdagen maakt
uw Echte Bakker:

PINKSTERBROOD
Royaal gevuld |met ui rum gewelde rozijn,
krenten, cashewnoten en 100% umaiiih'lspijs,
dit afgewerkt me| gebruneerde nootjes zorgt
voor een plrachtig en overheerUJk brood.

per stuk van plm 1000 gram 8.50

AARDBEIEN-
SLAGROOMTAART
voor royaal 12 pen*., 'heerlijk fris van smaak

13.98
Aanbiedingen gelden gehele week

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 06753-1260

SBUSTCAAT

500 gram
KUIKENBOUTEN 3.48
RUNDERSCHENKEL

000 gram 5.48

SNIJ WORST
100 gram 13£

HAMWORST

100 gram 128

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

KRUIDCAKE of
KRUIDKOEK

van 4.30 voor 3.50
<j o
> H

va HKHVM aa MVA • uaxirva MWHVAV aa KVA

Geldig van 18 t.o.m. 31 mei

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461
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ü*'* Joseph Guy
cognac

2S.9S

ERRES STEREO STACK
met digitale tuner - dubbel cassettedeck - autom.
platenspeler - CD-speler (volledig programmeerbaar
met boxen

Erres prijs 1495.- OHZC pfïjS 1249."

FA. BESSELINK-electra
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

SPECIAAL DEZE WEEK!!!

1 kg BAKFILET
f 13.50

ledere woensdag HARING DAG

geen 6 maar 7 voor 10.00

r-^-v
: • \ >m

l Mooi!
Genietend over de fietspaden, lekker in

de natuur. Stoppen voor jonge eendjes

of het plukken van boterbloemen.

De zon twinkelt vrolijk in het chroom...

Da's mooi... Da's Gazelle.

Kies 'n Gazelle bij:

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

Gazelle maakt fietsen leuker

i
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Zon geeft een apart lichtcachet aan de natuur.
Zomer kan echt bekoren. Fijn in de zon ...
maar wél een zonnebril op! En even
afwisselend als de zomer is ook onze
hypermodische zonnebrillen kol lekt ie.

-
A.GROOTKORMELINK

K optiek horlogerie goud & zilver ,, .
HeneeloG Spalstraat 27 Twelto Stationsstraat9 ^ l 1̂

Telefooo 05753-1771 Telefoon 05712-720(1 W///JS00.

'• MAANDAGS GESLOTEN

PINKSTER-
PAKKERS

OebaWér:

êfkèdag
2ijnvérs

BROOD
v- '-bakt

* PINKSTERBROOD al va. 5.00
met of zonder amandelspvjs

U/t onze grote sortering BROODJES
zacht of krokant:

* BRIOCHE MADELIEFJES
nu slechts 1.00

Zacht zoet broodje met vruchten

P/NKSTERT/PS:
* AARDBEIENSCHNITT 7.95
ca. 8 personen
Aardbeienbavaroise met slagroom en verse

vruchten

* Volkoren MUESLIKOEKEN
8 .stuks van 3.95 nu 3.25

* Volkoren CAKE
gevuld met noten en rozijnen, paikje & 3.95

BAKKERIJ R. KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo (Gld.)

De zaak voor mensen met smaak

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn J 070-614 614

vrienden van de hartstcNng

WEEKAANBIEDING

Prachtige KINDERSTOFFEN

per mtr 9.95 611 14.95

DAMES STOFFEN
zyden jersey

per mtr 14.95

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Wegens vakantie gesloten

van 24 mei t.e.m. 1 juni

KAPSAION VAN ONNA
Kerkstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455



ERIC LEENDERS

en

WILMA HISSINK

gaan trouwen op vrijdag 20 mei 1988
om 10.45 uur in het gemeentehuis te
Hoog Keppel.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de R.K. kerk te
Drempt

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Dagadres: zaal Pellen, Zomerweg28,
6996 DE Drempt.

Ons adres is: Molenweg 6, 6996 DN Drempt

ERIC LUBBERS

en
SYLVIA MENNINK

gaan trouwen.

Op donderdag 26 mei 1988 om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Dagadres: zaal Concordia, Raadhuis-
straat 36 te Hengelo Gld.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Ons adres blijft
Vordenseweg 17a, 7255 BV Hengelo Gld.

Op woensdag 18 mei a.s. zijn onze ouders

JOS JOLIJ EN CISCA JOLIJ-BESSELINK

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven zij op zaterdag
21 mei een feestje.

Wij nodigen u uit om hen daarmee te feliciteren
tijdens de receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
hotel-restaurant Leemreis, Spalstraat 40 te
Hengelo Gld.

Birgitte en Walter-Jacques
Bianca

Zelhemseweg 34,
7255 PT Hengelo Gld

Hengelo Gld, mei 1988.

1948 1988

Dankbaar en blij hopen wij op 25 mei 1988
samen met onze kindeien en kleinzoon ons
40-jarig huwelijk te vieren.

JAN EN ANNIE BANNINK HULSHOF

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in restaurant
„den Elter", Emmerikseweg l te Warnsveld.

7234 SR Wichmond, mei 1988.

Lankhorsterstraat 10.

Op dinsdag 24 mei a.s. hopen wij samen met

onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig

huwelijk te herdenken.

L. GROOT TJOOITINK

A. P. GROOT TJOOITINK-HISSINK

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

7223 LP Baak, mei 1988.

Toverstraat 12.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij hartelijk danken

voor de onvergetelijke dag welke ons is bezorgd

bij ons 40-jarig huwelijk.

JAN EN LIEN BERNS

Baak, mei 1988.

Beukenlaan 16

Nu volop
VIJVERPLANTEN
MEER DAN 30 SOORTEN

* drijvende waterplanten
* waterlelies
* onderwaterplanten

* oeverplanten
* turven voor rand-

af werking
* speciale vijvergrond

Ak'.ie tot 1 juni 1988:
BIJ AANKOOP VAN f 35.— AAN VIJVER-

PLANTEN

1 zak vijvergrond
voor de helft van de prijs
(normaal 40 liter f 7.50 nu 3.75

Verkoop af/een op zaterdag of na

fe/efonische afspraak

UW GROENSPECIALIST:

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Klein Westland
(v/h Wij n bergen)

GROENTEN EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo «Gld.) - Telefoon 1054

Conference HANDPEREN 3 kg 4.95
ANDIJVIE kg 1.50
7stuksKIWI 4.95

Verkoop
Bloemenkas

3 KAAPS VIOOLTJES
KOKER met ROOS
Volop TUINPLANTEN
Alle soorten GERANIUMS 5 stuks 10.

4.95
1.95

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) Telefoon 1473

»*w

Café Meezen
Marktplein 5 • STEENDEREN

ZONDAG 22 MEI
(Ie Pinksterdag)

de Hengelose rockformatie

DON'T ASK
AANVANG 21.30 UUR

Wij zijn goedkoop:

— SLAAPZAKKEN

— TUINSTOELEN

— PARASOLS

TUINBANKEN

— ZONNEBEDDEN

— KUSSENS

— TUINTAFELS

Gnaitts thuisbezorgd

D. JANSEN
Bleekstraat l, Hengelo Gld

Tel. 05753-1360

CHR MUZEKVERENONG

HENGELO GLD.
CRESCENDO

BLOEMEN-
VERKOOP-AKTIE

vrijdagavond 20 mei

zaterdag 21 mei

in Hengelo Gld
m.m.v. Fa. Wijnbergen

Voetbal- en
Athletiekver.

„PAX"
Hengelo Gld

Ter gelegenheid van het kampioenschap en de

promotie naar de Ie klas van de K.N.V.B.

houdt het bestuur met haar eerste elftal een

RECEPTIE op zaterdag 21 mei a.s.

van 15.00 tot 17.00 uur

in zaal Wolbrink, Bleekst raat 3, Hengelo Gld

Het best uur -

Bericht aan de leden van de Oud-
heidkundige ver. Hengelo Gld.

In de Algemene Bibliotheek te Hengelo Gld,

liggen op de gewone openingstijden ter inzage

de Conceptstatuten der vereniging.

Schriftelijke reacties hierop in te zenden vóór

donderdag 26 mei bij het bestuur, Maan-

straat 1$ 7255 BA Hengelo Gld.

Behandeling van statuten op de ledenbijeen-

komst in hotel Leemreis te Hengelo op 26 mei.

CJV WANDELTOCHT
5 - 1 0 - 15 km

1 5e MEITOCHT - zaterdag 28 mei

Verzoek tot uitbetaling R.B.S.

en

inleveren van Schildersbonnen

op zaterdag 21 mei van 9.00 tot 12.00 uur bij

H. Ooms, Vordenseweg 24.

Het bestuur Hout- en Bouwbond C.N.V.

Me/maand

Mofenmaand

NNtoD/VlOLE^BXK KERS

DEZE WEEK:

Volkoren met geplette tarwe

van de molen 2.25

Boerenstok 2.10
Een smakelijke veirtrassing

Hele maand: roggebrood 100

WINDMOLENBAKKER

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO (Gld.)

GELEGENHEID TOT

verzilveren van schildersbonnen

en verzoek tot uitbetaling R.B.S.

op zaterdagmorgen 21 mei

van 9 t̂ot 12 uur 'by „Concordia"

Het bestuur

Hout- en Bouwbond FNV Hengelo Gld

OPGAVE VOOR

PLAYBACK en
SOUNDMIXSHOW
tUdens de Braderie (LUDGERMARKT)

te Wichmond, kan vanaf nu geschieden l > i j :

H. MENTINK, Dorpsstraat 25, Wichmond.

Tel. 05754-285. Sluitingsdatum: 15 juni

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Ophalen landbouwplastic

Op donderdag 26 mei a.s. wordt weer de moge-

lijkheid geboden om landbouwplastic aan de op-

haaldienst aan te bieden.

Daarbij is het volgende van belang:

a het folie kan uitsluitend opgevouwen en dus

niet in grote opgeti lde b u n u e K s » warden aan-

geboden langs de openbare v v < < , r ;

b er mogen geen ancle e s toften worden aange-

boden in het fo l i e , zoals autobanden of prikkel1

draad;

c turf en/of kunstmestzakken dienen afzon-

derlijk te worden aangeboden en met touw te

worden gebonden;

d het folie dient te worden ontdaan van klei

en zand om het gewicht te reduceren.

Degenen die hiervan gebruik wensen te maken

moeten dit uiterlijk voor 25 mei a.s. meedelen

aan de afdeling gemeentewerken. Telefonisch

te bereiken onder nummer 05753-1541 (ge-
meentehuis), toestel 22 of 26.

Na opgave wordt het plastic dan bij u opge-
haald.

Gemeentewerken Hengelo

TIJDELIJK WERK AANGEBODEN

Voor aardbeien plukken en onkruid

schoffelen zoeken wij hulp

Voor inlichtingen of opgave graag bellen naar

G. WULLINK
Banninkstraat 54a, Hengelo (G.) , tel. 05753-1427

TE KOOP:

Rozenstraat 4 te 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 Doelinchem
Spalstraat 26 Boliestraat 40

Tel. 05753-3000 Tel. 08340-34025

Z.S.V. „ZELOS" - 25 jaar
presenteert op

vrijdag 20 mei

NORMAAL
VOORPROGRAMMA:

„de Hurricanes" uit Hengelo Gld
met o.a. N«><>s van IVtersen, Wim Boerman e.a.

Feesttent „Pluimerskamp"

TKNT OPEN 19.00 UUR

Voorverkoop: Rabobank, Hengelo Gld

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 06754-400460

Voor BUITENWERK
dekkende kleurcopperant
V«»«'I kleuren in voorraad

transparant copperant

Preserfine
impregneermiddel

Wijzenol
Dekkend «-n tranparaiit

Noblet
Gronden en aflakken uit «Vn bus

P.P.P. anti-roest verf

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELtNK'S
schildersbedrijf

Ilaadhuissüraat 40 - I IK .M; KM) GLD

Tel. 05753-1655
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G r HM IX O l tri U/A VI RUNDLEDER en LAMOUS

GRANDIOZE MEUBELSHOW
van: 10.00 tot 17.00 uur •fr een drankje

staat voor u klaar

HELMINK meubelen en tapijt

«ORDEN ZUTPHENSEWEG 24

TEL 05752-1514 EIBERGEN J. W. HAGEMANSTRAAT 3-7

TEL. 05454- 74190

Te koop beregeiiiiigs-instal

latie l PK motor met
waterpomp en slangen en
2 grote sproeiers. H. W.
Hermsen, Hoogstraat 44
Toldijk, tel. 05755-1579

Te koop donker eiken eet-

hoek, z.g.a.n. Meindert
Hobbemanstraat 28, Zei-
hem, na 18.00 uur

Te koop prima slacht

kipp«n, f 3.50 per stuk, per
10 stuks f 30.—. Ook steeds
verse scharreleieren te
koop. W. Kemperman
Lamstraat 5, Toldijk.
Tel. 05755-1329

Afslanken met Malsovit-
brood? Vraag een uitge-
breide folder bij bakkerij
Hekkelman, Raadhuisstr.
35 te Hengelo Gld

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café

Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

DISKOTEEK „DE ZWAAN"
presenteert op Ie Pinksterdag een

LADIESNIGHT
ledere bezoeker wordt bij binnenkomst een

gratis exotische tropische fruitcocktail

geserveerd.

Tevens treden deze avond op het damestrio

THE REVELETTES
bekend van radio en TV

met hun single „The only one"

Aanvang 20.30 uur
Toegang onder voorbehoud

TOT ZIENS in „DE ZWAAN"
een zaak met faam i

RUIME SORTERING IN:

Tuin beregeningspompen
Vijverpompen
Vuilwaterpompen
Sproeiartikelen
Waterslang enz.

HARMSEN
Banninkstraat 4

7255 AW Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

SIEKHEESTEES

HEDDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TULNTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Nog even geduld

De aanbieding van het
Veldnamenboek is nog
even uitgesteld.
Bestelde boeken blijven
genoteerd, dus nog even
geduld.

Verschoning:

woensdag 29 juni

is echter al wel lever-
baar.
Voor streekboeken:

WOLTERS
Kerkstraat 17

Hengelo Gld

Tel. 05753-1253

Spelvreugde:

Klavenjasbloks

Bridgedrives

Lottokaarten

Bingokaarten
Yahtzeebloks

Speelkaarten

Sehietkaarten

Patiencekaarten

Dobbelstenen
Bridgeboeken

SPELEN MAAR

WOLTERS
Kerkstraat 17

Hengelo Gld

Tel. 05753-1253

Werkgroep G.O.J. zoekt
nog steeds gastadressen

voor jongeren. Voor inf.
tel. 2238 (05753).

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Te koop w.o. Opel Kadett
1,0 S, bouwj. 1982,i.z.g.st.
km-stand 65000, kleur
bruin, incl. radio en trek-
haak. Tel. 05753-2503

Te koop alle soorten kool-
planten en bleslookpolleiu

Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

STREEKDERBY op 2e

PINKSTERDAG IN BAAK

Op tweede pinksterdag zal
er op de velden van voet-
balver. Baakse Boys een
streekderby plaatsvinden.
Het eerste elftal van Pax
uit Hengelo Gld., het kers-

ABN BANK INTRODUCEERT

UNIEKE SPAARVORM

De ABN-bank brengt een nieuwe spaarvor m uit: de
premie-renterekening. Deze spaarvorm is uniek op
de Nederlandse markt. Uniek, omdat aan de groei
van het saldo op deze spaarrekening een premie is
verbonden. Groeit het saldo op de premie-rentereke-
ning met een bedrag van f 1200,— of meer per kalen-
derjaar, dan verdubbelt de ABN-bank het rentebedrag
(met een maximum van f 100,— spaarpremie per jaar.
Sparen staat weer volop in de belangstelling De fis
eus heeft onlangs immers een aantal spaarvriende-
lijke maatregelen ingevoerd. Voor de meeste gezinnen
betekent dit een aanzienlijke verruiming van het be-
drag dat zij samen kunnen sparen zonder belasting
te betalen over de rente, licht de heer Heijerman van

•fle ABN-bank aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld
toe. Neem nu een gezin met twee minderjarige kin-
deren. Bij een rente van bijvooorbeeld 4% kunnen zij
nu samen tot een bedrag van ± f 75.000,— sparen
zonder dat de rente wordt belast. In dit geval geldt
namelijk voor ons echtpaar jaarlijks een belastingvrij
bedrag aan rente, de zogenaamde rentevrijstelling,
van f 2000,—, plus f 500,— per minderjarig kind.
De ABN-bank speelt nu heel nadrukkelijk in op deze
gunstige ontwikkelingen. Met de introcluktie v;; n een
nieuw spaaiprodukt, maar ook met een opvallende-
spaarcampagne.
Ontdek de kunM van het sparen
Op 2 mei is onze landelijke spaarcampagne van start
gegaan, vertelt de heer Heijerman van de ABN. Ten
eerste lanceren wij een nieuw spaarprodukt: de
premierenterekening, waarmee we ons op de actieve
spaarders richten. Verder heeft de ABN gedurende
de campagneperiode die duurt tot en met 10 juni,
voor elke nieuwe spaarder die kiest voor een van de
vele spaarvormen van de ABN een kunstwerk in de
vorm van een Corneille-pen in petto. Wie al bij de
ABN spaart, kan de Corneillepen bemachtigen door
automatisch te gaan sparen.
De premierenterekening is een flexibele spaarreke-
ning. De rente loopt op met de hoogte van het saldo,
een bedrag van tot f 5000,— is maandelijks vrij op-
neembaar en las but not least, als het saldo per jaar
f 1200,— of meer groeit, verdubbelt de ABN het
rentebedrag. Deze extra spaarpremie bedraagt maxi-
mum f 100,— per jaar. Vooral deze extra beloning

l voor velen een extra stimulans blijken om actief
e blijven of gaan sparen, aldus de heer Heijerman.

Exclusief voor de ABN vervaardigde de wereldbe-
kende kunstenaar Corneille een gouche die hij de
naam vrolijke zomer gaf. Dit kunstwerk werd heel
zorgvuldig op een kwaliteitspen overgebracht. Het
resultaat is fantastisch. Spaarders kunnen de Cor-
neille-pen in hun bezit krijgen waneeer zij tot 10 juni
besluiten om bij de ABN te gaan sparen.
Als u meer wilt weten over de premie-renterekening
of een van de vele andere spaarvormen van de ABN
loop dan even binnen bij de ABN aan de Hummelose
weg. Daar kan de heer Heijerman u alle gewenste
informatie geven. Bellen kan natuurlijk ook,
nummer 1897.

COLLECTE RODE KRUIS

De jaarlijkse collecte van het Nederlandse Rode
Kruis zal worden gehouden gedurende de peiiode van
23 mei t.e.m. 5 juni a.s.
Het bestuur van de afdeling Hengelo Gld zoekt hier-
voor nog enige collectanten.
U kunt zich aanmelden bij de heer G. H. Wentink,
Zaarbelinkdijik 11, telefoon 1779 of bij de heer J. H.
W. Veenhuis, Asterstraat 20, telefoon 2178.

verse kampioenselftal, zal in Baak spelen tegen een
streekelftal. Hierin zitten spelers van voetbalver.
Baaikse Boys, Socii en S.G.V. Steenderen.
De wedstrijd begint om half drie op de velden van
De Baakermat in Baak.

Cadeau bij de ABN:
Corneilles Vrolijke Zomer-pen.

Premie-renterekening; tot flOO," extra spaarpremie.
Uparen is een kunst die beloond wordt Zeker als u kiest voor de nieuwe

Premie-renterekening van de ABN. De rente kan oplopen tot 4.60% (rentewijzigingen
voorbehouden). Daarnaast ontvangt u een extra spaarpremie van maximaal flOQ,-
indien uw spaarsaldo per kalenderjaar met f 1.200,- of meer groeit. En u kunt maar
liefst f5.000,- per maand direct en zonder kosten opnemen.

En dan is er nog een extra reden om snel een Premie-renterekening
bij het ABN-kantoor te openen. Doet u dat namelijk vóór 10 juni as., dan krijgt u
de schitterende pen, bedrukt met een kunstwerk van de wereldberoemde schilder
Corneille cadeau!

Depremie-rente-wekenvadeABN.
Hummeloseweg 14 - Hengelo Gld

HOERA, PAX IS KAMPIOEN

ZELOS 25 JAAR

KOFFIECONCERT m.m.v. de lesselkapel en the

Keys

De lesselkapel is een regionale kapel bestaande uit
18 muzikanten, 2 geluidstechnici en een zangduo
waarvan de manspersoon tevens dirigent van de
kapel is. Zij brengt uitsluitend originele Egerlander-
muziek en Tsjechische blaasmuziek.
In 1985 werd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
de eerste LP opgenomen. Sedert oktober 1981 staat de
lesselkapel onder muzikale leiding van Albert Ketz
uit Zelhem, die zelf begon als muzikant op tenorhoorn
m 1976. Onder zijn bezielende leiding won de kapel
in juni 1983 het kapellenfestival in Laren Gld.

In oktober 1984 werd de kapel kampioen van Oost
Nederland tijdens het concours te Huissen.
De lesselkapel treedt hoofdzakelijk op bij aanvraag
voor uiteenlopende festiviteiten.
Sedert januari 1988 is de kapel in originele Beierse

lederhose gestoken en heeft nu een geheel nieuw aan-
zien gekregen. Van een echtpaar dat de kapel een
zeer warm hart toedraagt, kreeg de zangeres een
dirndl geschonken.

POPKOOR THE KEY'S, KEIJENBORG

Op 25 februari 1987 kwam een tiental initiatiefnemers
bij elkaar om een popkoor op te richten omdat men
graag in koorverband wilde zingen, zonder verplich-
tingen, zoals een kerkkoor die heeft.
Er werd een advertentie geplaatst om leden te wei \ en
en Alma Jansen werd bereid gevonden om als diri-
gene leiding te geven.
Tevens werd er een eigen begeleidingsband gefor
meerd voor de instrumentale ondersteuning.
Mede door een gevarieerd repertoire en enthousiasme
van de leden, zijn de eerste optredens voor publiek
zeer succesvol verlopen.
U kunt het allemaal beluisteren tijdens het koffie-
concert op 2e Pinksterdag om 10.30 uur in Zelhem
in de feesttent aan de Pluimorskamp.

ZOMERPROGRAMMA WV

Eerstdaags is het zomerprogramma 1988 van VVV
weer klaar. Het is voor iedereen gratis verkrijgbaar
en kan woden meegenomen bij winkels, banken en
horecabedrijven.

Niet alleen de evenementen die VVV organiseei t
staan er in, maar ook wat andere verenigingen in
Hengelo en Keijenborg doen.

Het programma begint met de taptoe door de ge-
zamenlijke muziekverenigingen, majoretten en schut
terij uit Hengelo en Keijenborg. Dit jaar wordt de

taptoe niet gehouden op het sportpark, maar in de
Kerkstraat in Hengelo, en wel op zaterdag 28 mei a.s.
aanvang half acht.
Het programma vermeldt voorts o.a. natuurwande-
lingen, rondleidingen door het dorp Hengelo, fiets-
tochten, kermissen, markten, braderie, motorwed
strijden, bakfietsrace en nog veel meer.
Zo mogelijk zal wekelijks een uitreksel uit het pro-
gramma in „de Reclame" worden opgenomen.



AANBIEDINGEN
BLOEMENMAN
ROESSINK

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo Gld, 20 en 27 mei

Verkrijgbaar diverse soorten

P E R K P L A N T E N

Geraniums, Afrikanen, Petunia's,

Salvia's, Allicum, Lobella, Agaratum,

Fuchsia's, Stamfuchsia's, Knolbegonia's

VOOR uw

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

f uchsia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenestersrtraat 15 - KeUenborg - 05753-1395

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

POLITIE -IN FORMATIE

van de Rijkspolitie te Hengelo Gld
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Aan de Heideweg-Winkeisweg zijn 3 voile vuilnis-
zakken aangetrouen in een sloot. Een onderzoek naau
de eigenaar(s) is gaande.
üp cünsüag 3 mei 1968 vond er weer een snelheids-
controle plaats. De meeste snelheden lagen tussen ue
65 en 70 km per uur, maar enkelen presteerden het
om bjjna 80 km per uur ( t 140.--) te aijden.
Waar hebben we gestaan:
13.10-14.10 uur Vordenseweg l overtreder
14.15-15.15 uur Ruurioseweg 10 overtreders
15.50-16.50 uur Hengelosestraat l overtreder
17.00-17.45 uur Aaltenseweg 14 overtreders
17.50-18.30 uur Voidenseweg (2e keer) 11 overtreders
Op 4 mei werd een zwaar opgevoerde bromfiets uit
het verkeer genomen. Na demontage van de opge
voerde onderdelen kreeg de eigenaar het restant terug
De justitie zal het boetebedrag nog bepalan.
Dezelfde nacht werd er 's nacht geprobeerd in te
breken via lichtkoepels bij een meubelzaak aan de
Ruurioseweg. De dader(s) is (zijn) niet binnen kun-
nen komen. Het bleef bij braakschade.
Op 6 mei werd aan de Buemweg een bromfieser be-
keurd. Later bij een technisch onderzoek bleek het
geen bromfits, maar een motor te zijn. De cilinder-
inhoud was vergroot en de gele plaat ontbrak. Tevens
bleek het voertuig niet verzekerd te zijn.
Ook op 6 mei een aanrijding op de kruising Molen-
enk-Kruisbergseweg. Een kwestie van geen voorrang
verlenen. Schade aanzienlijk. Geen letsel.
In de Spalstraat ontstond lichte parkeerschade op
het moment dat de een wilde parkeren en de ander
wegrijden.
In de nacht 6 op 7 mei is er ingebroken in de Pierson
school. Er werd veel vernield en vervuild. Vele ouders
zijn uren in de weer geweest om de zaak weer netjes
in orde te brengen. Er wordt een klein beetje geld
ontvreemd. Schandalig zoals men hier te keer is ge-
gaan. Abusievelijk stond in een van de dagbladen ver-
meld dat het vermoedelijk oud-leerlingen betroffen.
Hiervan is ons niets gebleken tijdens het onderzoek
Vermoedelijk zijn dezelfde lieden ook de sporthal
binnengedrongen. Ook hier braakschade. Er werden
enige eetenswaren genuttigd. Iets van waaide was

er niet.
Niet voor de eerste keer is er weer eens een vlag
ontvreemd bij de buurtsuper aan de Ruurioseweg.
Dit maal een Heinekenvlag.
Aan de Vordenseweg zijn een aantal PTT-brieven-
bussen veinieldontvreemd. Nog niet alles is terecht.
Op 8 mei 's nachs moest de politie een bermbrand
blussen aan de Vordenseweg-Meeninklaan.
Van een Mercedes-personenauto is de antenne ver-

nield en de ster ontvreemd.
Zoals u ziet is er weer genoeg gebeurd en in vele
gevallen ging het om lieden die niet met de vingers
van andermans spullen afkunnen blijven.
Ziet of hoort u wat . . BEL en wel DIRECT. We zijn
er voor U. DAG en NACHT.

B. J. Eijsink

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Galia MELOEN

per stuk

Champignons

250 gram

199

169

WAARDEBON

500 gr verse braadworst

+ 500 gr. h.o.h. gehakt

samen 698

Varkensrollade

100 gram

99
229

Zaterdagvoordeel:

Echte varkens

snitzel 100 gr 119
l)i. <>n wo. 24 en 25 mei

Magere spek-

lappen kg 498

AH dubbelvla

liter

Frans stokbrood

400 gram

175

159

Delflander jonge

jenever liter

Florijn citroen-

brandewijn liter

1395

1285
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bi] Albert Heijn, Hengelo Gld

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

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

• Particuliere ritten

• Bouw- en trouwritten

• Ziekenvervoer voor OGZO, IZA en alle

andere fondsen naar medische instellingen

door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

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

TEL. 3005

Raadt j-Kol

OnBetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

hüion
zonweringen

uw /everoncier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

W/j zijn gespecialiseerd in

Rolluiken (Heroa/J

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

Showroom geopend vrijdagavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor afspraak bellen: 05753-1048

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

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

VAN UW IX' [ELSPECIAALZAAK
Sportief
joggingpak,
in diverse
medische
kleuren.
Maten
S, M en L

styled by

VOOR

Damesbadpak, ï i
in marine en
kobalt.
Maten
38 t/m 44

Tafellaken,
100% katoen.
130 x 160 cm.
In diverse
pasteltinten en
dessins

VAN

VAN

VOOR

39,45

29 95VOOR L*\J m \J\J

ROOZEGAARDE
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Kerk- en andere diensten
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

Ie i'INKSTKRDAti

10 uur ds Adolfsen

2e PINKSTERDAi.

10 uur ds Gerbrandy

Goede Herder Kapel

Ie PlNKSTKRDAt;

10.15 uur Jeugddienst

Vryz. Ilerv. kerk

22 mei

10.3(1 uiii ds Br inker ink

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 16 t.e.m. 22 mei

Th. J. Hanrath, telefoon 1277.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rykspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1*30.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Keijenborg: Past Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw 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. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

K.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 21 mei: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 22 mei: 10.00 uur Eucharistieviering

Maandag 23 mei: 10 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keüenborg

R.K. Kerk Keijenboirg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagehjks 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: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennendust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Ste«nderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur. -


