
57e jaargang no 27 Woensdag 25 mei 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regttlinkstruat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

VerschUnt dinsdags In:

Hengelo, Ketfenborg,

VelswUk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
ToldUk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

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

De gehele week:

500 gram

magere speklappen

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

100 gram

gekookte lever

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrtydag en zaterdag
500 ginam

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade
(Max. 2 kg per klant)

500 B ran»

kipfilet

KOLTEC ES 20 SUPER
MAAR LIEFST 5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE

SUPERIEUR IN
KRACHT EN
BETROUWBAAR-
HEID.
Zowel de ES-20 als de ES-20
Super zijn moderne, electroni-
sche spanninggevers met onbe
grensde mogelijkheden. Beide
typen werken op het lichtnet en
zijn in staat grote afstanden
veilig af te rasteren. De hoog-
waardige kunststof kast is ge-
bouwd volgens de strenge CEE
voorschriften en voldoet tevens
aan de veiligheidseisen voor
mens en dier. In Nederland
voorzien van rijkskeurmerk.

• krachtige stroomimpuls:
geschikt voor zeer lange en
meerdraads-afrasteringen tot
125 km.
• Wegschroei-eflekt: geen

lekverliezen door begroeiing op
de draad.
• Ongevoelig voor slechte

isolatie.
• Snelle reparatie d.m.v.

uitwisselen van prints.

brengt al uw partijen en andere
evenementen voortreffelijk
onder dak

Ook voor catering en party
service uw adres

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

KOLTEC

• Blikseminslag-beveili-
ging d.m.v. KO-31 overspan-
ningsafleider.
• Radio- en tv ontstoord.
• 5 jaar fabrieksgarantie.

• Kompleet met aansluitsnoer,
garantiekaart, montagevoor-
schrift, bevestigingspluggen en
schroeven, en sjabloon.

KoltecBV., Breda.

Installatiebedrijf

ORDELMAN - DIJKMAN
L/ Spo/sfraof 74. 7255 AC Hengelo (Gld.)

J* Tel. 1285

De complete Koltec serie is NU te zien in onze winkel!

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINHSÏRAAT16 HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1455

bieding»" »el<"9

GORTER
,0NGE JENEVER

FLORIJN

exotische vrucht.

BORDEAUX
BUANC SEC UQUEUR

The American dream ||:

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Klein Westland
(v/h Wijnbergen)

GROENTEN EN FRUIT
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.) - Telefoon 1054

25 zoete Ma SINAASAPPELS
vol sap 5.00

Verse SPI NAZIE kg 0.95
Nieuwe oogst Argentijnse GRANNY

3 kg 6.95

Verkoop
Bloemenkas

CHRYSANTENSTEKKEN
alle kleuren voorradig 10 stuks 2.00
1 KALANCHOë en K A APS VIOOLTJE 3.95
10 ROZEN met gips 4.95
Deze week PERKPLANTEN

extra voordelig
ZIE ONZE AANBIEDINGEN

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) - Telefoon 1473

Deze week

NIEUW:

* SOVITAL BROOD 1.55
met de kracht van proteïnen, vitaminen

en mineralen

NIEUW:

* AMERICAN BROWNIES
4 voor 2.75

zachte chocoladekoek met hazelnoten en

rozijnen

WEEKENDTIP

KRUISBES-KIWISCHNITT
exclusief van smaak, iets aparte nu

8.95

SINDS 1820

Bakkerij R. KREUNEN
Hengelo Gld • Tel. 05753-1414

De zaak voor mensen met smaak!

VOOR AL UW

dagelijkse zuivelprodukten
in glasverpakking
en echte boerenkarnemelk
in bekers

BUURTSUPERV.D.MOND
Ruurloseweg 52 - HENGELO GLD

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) 05753-3460

Attentie!!
ZE ZIJN ER WEER!!

De echte

Let op!!

NIEUWE
A.s. donderdag of vrijdag

hebben wij ze in onze winkel!

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BA
PB

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1858

Deze
BB

5 GEVULDE |
KOEKEN "
van 5.25 voor 4^5 g

Eigengebakken ROGGEBROOD 8
van 1.30 voor

V8 3HHVM 3(1 MVA - H3HHV8 3KHVM 3d NVA



HANS DERKSEN

en
DORIEN ARENDS

trouwen op donderdag 2 juni 1988 om
9.45 uur in het gemeentehuis te Hen-

gelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijik zal plaatsvinden om 10.30
uur in de R.K. St Willibrorduskerk

te Hengelo Gld.

Ons dagadres:

zaal Concordia, Raadhuisstraat 36

te Hengelo Gld.

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur.

Ons adres is:

Zonnestraat 36, 7255 BD Hengelo Gld.

Op zondag 29 mei zijn wij 30 jaar getrouwd.

ANTON EN ANNE
GOSSELINK-LENEMAN

Dit hopen wij samen met onze kinderen te

vieren op maandag 30 mei.
Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

7223 KG Baak, mei. 1988.
Dollemansstraat 8.

„Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven

wij zijn des Heren!"

Rom. 14 : 8

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,
geven wij u kennis dat rustig van ons is heen
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader

en opa

BERNARD MAALDERINK

echtgenoot van Gerritje Hiddink

op de leeftijd van 84 jaar.

Hengelo Gld, G. Maalderink-Hiddink

Hengelo Gld, H. Maalderink

Zeewolde, J. H. Kets-Maalderink

G. Kets

Torn
Geurt

7255 KV Hengelo Gld, 13 mei 1988.

„Doekkelenborg", Baaksevoetpad 1.

De begrafenis heeft op dinsdag 17 mei plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze voorzitter

van de Raad van Toezicht, de heer

G. R. BEUNK

Gedurende bijna 28 jaar heeft hij met grote inzet

en betrokkenheid deel uitgemaakt van onze

colleges.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote

en kinderen.

Bestuur, Raad van Toezicht,

direktie en medewerkers
van de Rabobank Hengelo Gld

Hengelo Gld, mei 1988.

Hengelo Gld

VW-TAPTOE
op zaterdag 28 mei a.s.
aanvang 's avonds half acht,
in de Kerkstraat te Hengelo Gld.

Met medewerking van:

Kon. Harm. Concordia, chr. muziekver. Cres-
cendo, majoretten EMM en muziekvereniging

en schuttersgilde St Jan.

Er zijn geen zitplaatsen.

Er kan NIET geparkeerd worden in de Kerk-
straat, de Marktstraat, tussenliggend parkeer-
terrein, Synagogestraat, Regelinkstraat.

W A N D E L T O C H T
5-10-15km

zaterdag 28 mei
Meitocht no. 15

Start: jeugdcentrum „De Woage",

Zuivelweg l te Hengelo Gld

van 12.00 tot 14.00 uur

Inschrijfgeld f 3.50

Beloning: medaille

Org.: C.J.Y. „Jong Hengelo"

'T HOEKJE
Spuistraat l 7255 AA Hengelo Gld

„Lekker eten
in de Achterhoek"

Aktie van de etenswaardige
restaurants in de Achterhoek,
in samenwerking met de Y.Y.Y.

Onze specialieit:

„Schnitzel op z'n Hengels"
(groot en volle)

Een compleet drie-gangen menu
voor f 20.00

Voor Informatie 057531252, of haal de
folder bU het V.V.V.-kantoor.

hilion
zonweringen

uw leverancier voor af uw

verf/ca/e en horizontale

zonweringen

Wij iijn 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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Pax avond
wandel-
vierdaagse
30 mei t.m. 3 juni

AFSTANDEN 5 en 10 km

Inschrijfgeld t.e.m. 14 jaar f 2.75
boven 14 jaar f 3.75

Inschrijven vóór zaterdag 28 mei

Zwembad Hengelo Gld
Fax-kantine

Sporthal „de Kamp"
B. van Petersen, de Heurne 39
H. A. Groot Wassink Meidoornstraat 2

Voorkom lange wachttijden bij de start en

schrijf op tijd in.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking bouwplannen
De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-

tikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat burgemeester en wethouders
van die gemeente voornemens zijn vrijstelling

te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde mede
werking te kunnen verlenen aan de bouwplan-
nen van:

1 J. G. H. M. Joling te Warnsveld voor het
plaatsen van een carport bij een nog te bouwen
woning op het perceel, kadastraal bekend ge
meente Hengelo, sectie K, nr. 3843, plaatselijk
bekend Snethlageweg 2 te Hengelo;

2 H. Bruil, Schoolstraat 3a te Hengelo, voor het

plaatsen van een carport bij zijn woning, kadas-
traal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr.
2803.

De aanvragen om vergunning liggen met in
gang van 26 mei 1988 gedurende 14 dagen 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, 24 mei 1988.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

500 gram
WORST 4.98

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

BOERENLEVERWORST
100 gram 0.89

RAUWE HAM
100 gram 2.18

Me/maand
Mofenmaand

DEZE MAAND:

ROGGEBROOD

\NIND/MOLEN)B/4KKERS

1.00
DEZE WEEK:

VIERGRANENBROOD
APPELMOLENTJES

2.25
2.95

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

VOORJAARSAK Ht
Uitval schennen Roau*«» Martuwef» KmK/Twras Wakhangcnd

schermen ' < '• * • >

v.a. 199.-; v.a. 185.-; v.a.679.-; v.a.579.-; v.a.238.-

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

* alle soorten zonwering
ir kunststof ramen/deuren
* kunststof se h root j es
* plissé gordijn luxaflex +

vertikale lamellen

EUGELINK
ZONWERING

Berkeniaan 56, Hengelo.(Gld.),
tel. 05753-12 10

(Ook 's avonds en in het weekend)

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 25 mei 1988, gedurende één maand, ter ge-
meente-secretarie (sectie bestuurszaken) voor

een ieder ter inzage ligt het ontvvoi ^bestem-
mingsplan Hengelo 1988, nr. 1.

Dit ontwerp beoogt de bouw van één vrijstaan-
de woning op het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie F, n. 2116 (ged.),
gelegen aan de Zuivelweg te Hengelo, mogelijk
te maken.

Gedurende de bovenvermelde termijn kan een

ieder tegen dit ontwerp^bestemmingsplan
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente-
raad.

Hengelo, 24 mei 1988.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

H.H. Schapenhouders

Voor het

scheren van uw schapen

GERUIT WENTINK
Plataaiiweg 82 - Hengelo Gld - Tel. 05753-8423

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 , Hengelo Gld

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniilms - hang

f uchsia's - stam

* chrysanten-

stekken
* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenestenrtraat 15 - KeUenborg • 05753-1395

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
HAMBURGERS per stuk 0.80

SNITZELS 100 gr 1.40

BOTERHAMWORST
150 gr 1.40

GRILLWORST 100 gr l 10

SLAGERIJ

NÏEUWENHUIS
Past. ThulsHtraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

Koop niu re«nls

je favoriete

SCHOOL-

AGENDA

In div. soorten leverbaar
Wees er snel bij!

Zie etalage

WOLÏERS
Boek- en kantoorboek-

handel

Kerkstraat 17, Hengelo

BELONING
Wie heeft mijn k nuf f el -

konijn gevonden? Plm 20

cm, -rose met lange flap-

oren.

Niels Hansen, 05753-1403

Te koop roest vrij stalen

aanrecht (2 spoelbakken)
t n een vaatwasmachine en
slaapbank. Tel. 05754-362

Man biedt inwoning aan te

Hengelo Gld, voor alleen-
staande vrouw (leeftijd 55-
65 jaar). Brieven onder
no HP 21 bureau van
de Reclame

De jaarlijkes Rommel-
markt van Crescendo komt
er weer aan: zaterdag: 25
juni. Hebt u nog ovcitollig

materiaal of zolder oprui
mingen, dan even een op-
gave onder tel. no.1782
Ook kleding kan ingeleverd

worden.

Vlotte hulp gevraagd in de
winkel voor 's morgens

meisje, leeftijd ± 17 jaar
Brieven onder no 21 bur.
De Reclame

Ze
DOEN HET GOED!!!
Goedlopende titels in
ons grote assortiment

TIJD-
SCHRIFTEN

LIBELLE
MARGRIET
FLAIR
MANNA
VIVA
STORY
PRIVé
WEEKEND

ledere week op de plank

WOLTERS
Boek- en kantoorboek-
handel

Kerkstraat 17, Hengelo

Fotogeniek
IN EEN LIJSTJE

• METAAL
• HOUT
• KUNSTSTOF

WOLTERS
Boek- en kantoorboek-

handel
Kerkstraat 17, Hengelo

Veilig opbergsysteem

x foto-albums

x ringbanden met foto
interieurs

x negatief-int.

x fotolijm
fotosplitjes

x fotohoekjes

x foto-strip

Te koop aangeboden tafel-
tennistafel + net, merk

Heemskez k, 3 sterren
t.e.a.b. en tuner/verster-
ker + platenspeler met 2
boxen, ook t.e.a.b. Te be-

vragen tel. 05753-2547

Slank blijven? Malsovit
eten! Gebakken door de
ambachtelijke bakker Hek-
kelman, Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Onze bruidstaarten, elke
keer weer een aangename
verrassing op elke bruiloft
Zie vrijblijvend ons Taar-
ten informatieboek.
Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met
smaak!



Trekking

782e Staatsloterij

Vanaf heden zijn de nieuwe

staatsloten weer te verkrij-
gen bij de Dierenshop, Spal-
straat 12, Hengelo (Gld.).
's maandags gesloten.

Op korte termijn te huur

gedeelte woning (voor l
persoon) in buitengebied

van Hengelo Gld Brieven
onder no. SD 20 bureau
de Reclame

Gezonde dagelijkse drank
helpt verbluffend bij vele
klachten en vitaliteit
Kannes brooddrank voor
uw welzijn. Bij bakkerij

Kreunen, el. 05753-1474

REISJE UVV
Negen en vijftig ouderen gingen mee
's Morgens om kwart voor negen

per bus door de Achterhoekse dreven!
Genieten van het mooie voorjaarsgroen.
Op die stralende 9e mei
reed de bus door bos en wei.

Kaalte was de eerste halte toen.
De koffiestop ,

een paar boterhammtjes gingen op.
met een lege maag

ireist men niet graag.
De tocht werd voortgezet

naar Einmen ging de reis och, ja wel, opgelet!
Het landschap veranderde alras,

door veengebieden en hier en daar een plas.
Uitstappen bij het dierenpark in Emmen,

alwaar je eerst een restaurant kon verkennen.

De kaaren werden gekocht en gekontroleerd
een vrije wandeling werd gegarandeerd.
Men bezocht de beren en de apen
en kon zich vergapen.

aan het voeren van de dolfijnen,

groten en kleinen,
die spetterden van plezier
als ze een visje toegeworpen kregen van de opasser

hier.

De vogels in de vrije vliegruimte,
of de giraffes op hun lange poten,

wat hebben ze genoten!
De vlindertuin is iets bijzonders daar,
vele planten en vlinders zag je daar.
In een bonte rij
trokken de vlinders aan onze ogen voorbij.

Een bloementuin en bomenkas
met vele tulpen en tropisch gewas.
Sinaasappelen en mandarijn,

heel warm kon het daar binnen zijn.
Dit alles en nog veel meer hoorde erbij
op een bankje kon je uitrusten zij aan zij.
Tegen de klok van vieren
was het gedaan met plezieren.
De bus stond al weer klaar
voor vertrek naar . . met een heerlijk diner zowaar.
Precies op de gestelde tijd
was het, dat de bus Hengelo weer binnenrijdt.
De buschauffeurs werden bedankt tot besluit,

einde van een fijne dag uit.
G.V.L.

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL
De eerstvolgende schrijfavond is op woensdag l juni

Het gaat dan over een 38-jarige arts in Nepal, twee
ingeneurs in Joegoslavië en een jouirnalist in de

Centraal Afrikaanse Republiek.
Van 19-21 uur is er in „De Bleijke" gelegenheid om

voor hen een brief te schirijiven.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

30 JARIG BESTAAN CPB HENGELO GLD
De presidente van de CPB Hengelo Gld, mevr. J.

vxl. Velde kon een zeer goed gevulde zaal verwel-

komen. Een bijzonder woord van weLkom betrof de
rayonleidster van het gewest Gelderland van de CPB,

mevr'. Willems en mevr. Sanders, beter bekend als
„Moo" van de Wierdense Revue.

Mevr. v.d. Velde vertelde dat op 19 maart 1958 de
CPB was opgericht.

De heer Bannink die destijds voorzitter was van de
CBTB, had de dames uitgenodigd voor een oprichtings
vergadering. Op deze avond werden 13 dames lid.

De volgende bijeenkomst werd mevr. v.d. Vegt, die
toen directrice was van de huishoudschool in Vorden,

uitgenodigd om iets te komen vertellen over het ge-
bruik van de diepvries.
Daarna kwam dokter Schreuder, huisarts te Hen-

gelo Gld, om te vertellen hoe zieken thuis het beste
verzorgd kunnen worden.

Dat de CPB in een behoefte voorzag, bleek wel uit
het feit dat 15 jaar later het 100e lid zich aanmeldde,
dat was mevr. Bruil-Berkelaar.

In 1981 werd het 200e lid verwelkomd.

De eerste avonden werden gehouden in het vereni-
gingslokaal, waar de kachel wel eens kuren had en

de dames dan ook wel eens in de rook zaten.
Ook begon men toen met het organiseren van cur-

sussen.
De CPB heeft als doelstelling: vorming, ontwikke-

ling en welzijn van de vrouw om werkzaam te zijn
in gezin, werk en in de samenleving, met als uitgangs

punt de Bijibel.
Mevr. v.d. Velde las een gedeelte uit Mattheus 10 en
daarna werd gezongen psalm 150 vers l en 2.
Hierna kreeg mevr. Willems, de rayonleidster, het

woord. Zij feliciteerde de leden met het 30-j arig jubi-

leum en als cadeau had ze voor het bestuur en 3
dames die 30 jaar lid waren, een corsage, die ze op-

gespeld kregen.
„Moo" van de Wierdense Revue, kwam vervolgens

op het podium. Ze droeg gedichten voor van Johanna
van Buien en uit de bundel „Gedichten van eigen erf
Na de pauze verscheen ze compleet met breikous,
weer op het toneel, met enkele kostelijke stukjes.

Bij verscheidene dames kwamen de tranen van het
lachen te voorschijn. Voor haar bijdrage aan deze
avond kreeg ze een envelop met inhoud en een boeket

bloemen aangeboden.
Na een korte pauze waarin drankjes en hapjes wer-
den aangeboden ging het verder met een poppenkast

voorstelling, waarin de dames die elke maand de
uitnodigingen voor de verenigingsavond bij de overige
leden bezorgen, in het zonnetje wei-den gezet.
Als dank werd hen een bloemetje aangeboden.
De dames die 25 jaar of langer lid zijn van de CPB
werden naar voren gehaald en gehuldigd en in de

bloemen gezet.
Van de CBTB was er een prachtige plantenbak.
Aan het eind van de avond bedankte de presidente

een ieder en wenste allen een fijne vakantietijd toe.
De avond werd besloten met het zingen van het

bondslied.

AVOND WANDELVIERDAAGSE

De jaarlijkse avond wandelvierdaagsc van de v. en
a.v. PAX wordt dit jaar gehouden van 30 mei t.e.m.

3 juni.
De afstanden zijn 5 en 10 kilometer.
Elke avond kan vanaf 18.00 uur gestart worden

op sportpark Het Edderink.

Voor de wandelvierdaagse kan men zich vante\
opgeven bij diverse adressen. Deze staan vermeld

in een advertentie in dit blad.
Doe het om grote drukte bij de start te voorkomen.

(ADVERTENTIE)

PAX Al kampioen hoofdklasse 1987-1988
Trainer: H. Golstein - leider: Joh. van Aken

Sponsor: Bar-dancing „CONCORDIA" (W. H. Boerman)

JAARLIJKS UITSTAPJE NVEV
Dinsdag 17 mei vertrokken om 8.30 uur 2 bussen
met dames richting Elburg. Om plm 10 uur werd men

welkom geheten in het bezoekerscentrum „de vier

jaargetijden" van Dr. A. Vogel.
Na de koffie kon men de tuinen bezichtigen en o.l.v.

een gids weid tekst en uitleg gegeven over het ver-
werken van de planten tot medicijnen.

Om ongeveer 12 uur waren de dames uigekeken en
hadden een uurtje vrij om wat te wandelen in Elburg

Daarna ging de tocht naar Hattem, waar een bezoek
werd gebracht aan het bakkerij museum „het warme

land" en het Anton Pieckmuseum.
Het weer werkte prima mee, zodat een wandeling

door Hattem voor veel dames een genot was.
Tegen 6 uur arriveerde het gezelschap bij restaurant
„de Vinkenweide" te Brummen, waar een heerlijk

diner werd geserveerd.
Voldaan keerden de dames huiswaarts en konden

terugzien op een fijnen leerzame en prachtige dag.
Op donderdag 26 mei wordt er voor de dames een
wandeltocht georganiseerd o.l.v. de I.V.N. gids dhr.

Versteegen uit Hengelo Gld.

BILJARTERS ZETTEN HUN KAMPIOENEN
IN HET ZONNETJE
Op zaterdag 4 juni wordt het seizoen 1978-1988 af-
gesloten middels de jaarlijkse feestavond welke zich
afspeelt in zaal Concordia te Hengelo Gld.
Tijdens deze feestavond wordt het eremetaal uit-

gereikt aan alle kampioenen,
uit de competitie in zowel het persoonlijk als ook
het teamwedstrijdgedeelte. Het distrikt Doetinchem

en omstreken is de afgelopen competitie uitgegroeid

tot boven de 1000 leden waarbij het jeugdgedeelte
een grote invloed heeft weten te bereiken.
Ook de aanwas van vrouwelijike biljarters doet het

vertrouwen in de toekomst van de KNBB in het

distrikt zeker toenemen.
De organisatie van de feestavond ligt opnieuw in
handen van de aktieve vereniging Concordia '54 die

reeds ettelijke malen het vei trouwen kreeg om in
distriktsverband iets te organiseren.
Dat zij dit vertrouwen waard is blijkt uit de toe-
nemende belangstelling die er is voor de door hun

georganiseerde evenementen.
De aanvang van deze avond is 20.00 uur.

Toegang hebben alle leden die zijn aangesloten bij de
verenigingen in het distrikt.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkoarfen
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 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

DS J. L. PIEBSONSCHOOL
FINALIST SCHOOLVOETBAL

Nadat het A-team van de Ds J. L. Piersonschool
kampioen van Hengelo Gld was geworden, nam het op
7 mei deel aan de schoolkampioenschappen van de
afdeling Gelderland. In Apeldoorn werd een fraaie
eerste plaats 'behaald en dooi dit resultaat mocht
het deelnemen aan de halve finale van het school-
voetbaltournooi, welke woensdag 18 mei j.l. op het
K.N.V.B.-sportcentrum te Zeist werd gehouden.
Vergezeld door 50 supporters vertrok men vol goede
moed richting Zeist. De jongens werden eerste in hun

poule; ze wisten ook de kruisfinale tegen „de Cirkel"
(afd. Amsterdam) te winnen en wonnen tenslotte
ook nog de finale tegen de Kasmenbroodschool (afd.
Zeeland).
Uitzinnig van vreugde keerde men 's avonds met
beker, vaantjes en een diploma richting Hengelo Gld.
Door dit resultaat is men finalist van het Nederlands
schoolvoetbal gewo.den die op 4 juni a.s. in het
stadion van Go Ahead Eagles te Deventer zal plaats

vinden. Deze finale vormt een onderdeel van de
Nationale Jeugdvoetbaldag, waar naast de finales
voetbal ook optredens zijn te verwachten van Alber t
West, Andué Hazes, Gerard Joling en Frank Boeyen.
Dit prachtige resultaat werd door de volgende spelers

bereikt: René Weustenenk, Jaap Harbers, Jurgen
Heijink, Mark Harmsen, Arno Harmsen, Jerry Hesse

link, Jordy Teunissen, Bas Koens, Jan Willem van
der Velde, Arjan Gotink, Gerdo Bruil, Frank Teunis-

sen en Bart Jan Klein Wassink.
Het team werd gecoached door G. van Egmond.
We wensen de spele. s veel succes in Deventer.

WV TAPTOE
Zoals uit de advertentie in dit nummer blijkt, zal
de V W-taptoe, die tegenwoordig iedere twee jaar
wordt gehouden, dit jaar plaats vinden op zaterdag
29 mei a.s. aanvang 's avonds half acht en wel in de

Kerkstraat te Hengelo Gld.

De deelnemende verenigingen hebben besloten de
taptoe dit jaar eens niet te houden op het sportpark
maar midden in het dorp.

De verenigingen starten omstreeks kwart over zeven
van vei schillende plaatsen in het dorp voor een kleine

rondgang en stellen zich kort voor half acht op in de
onmiddellijke nabijheid van de Kerkstraat.
Zoals gebruikelijk vindt eerst een korte gezamenlijke

presentatie plaats, waarna een optreden van iedere
vereniging volgt, met een slotpresentatie.

Er kan niet geparkeerd worden in de Kerkstraat,
Marktstraat, tussenliggend parkeerterrein, ook niet

in de Synagogestraat en Regelinkstu aat.

Alleen
op de wereld

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. Ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut
niet in staat om op eigen kracht in leven te
blijven. Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw
om hulp!

In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood
gered.
Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke
bijdrage leveren aan het welzijn van de
zeehond. Door het insturen van de bon zet u
een eerste stap in de goede richting.

zeehondencrèche

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro

ter waarde van f

Naam:

Adres:

Kode:

Plaats:

Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten. I Info Ml
die metvragen zitten, j | j m g 070-614 614
bellen de infolijn voor8 -——- -

telefonische informatie vnenden van de hartsehlng

Te koop meikrek; 6 melkbussen (30 liter).

H. W. Hermsen, Hoogstraat 44, Toldijk.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

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

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk.

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



AANBIEDINGEN
BLOEMENMAN
ROESSINK

GR01E GERANIUMMARKT
Hengelo Gld - vrijdag 27 mei

Verkrijgbaar diverse soorten

P E R K P L A N T E N
Geraniums, Afrikanen, Petunia's,

Salvia's, Allicum, Lobelia, Agaratum,

Fuchsia's, Stamfuchsia's, Knolbegonia's

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEEN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Werkgroep G.O.J. zoekt
oog steeds gastadressen
voor jongeren. Voor inf.
tel. 2238 (05753).

Dit laatje
Hollandse bloem

kool per stuk

Glosters (hand-

appel) 2 kg

225
298

Gekookte
boerenham
100 gram

Geroosterde
achterham
100 gram

WAARDEBON

MAGER RIBSTUK

kg 995

159
198

Zaterdagvoordeel:

Mager frican-
deau of ham-
lappen kg

Ma. en di. 30 en 31 mei

Magere var-
kenslappen

kg

995

598

Boerenvolkoren-

brood met sesam

AH chocolade-

vla liter

219

169
Bokma jonge

jenever liter

William Lawson

whisky fles

1895

1895
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bi; Albr•; t Heijn, Hengelo Gld

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

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400-460

POLITIE-INFORMATEE
van de Rijkspolitie te Hengelo Gld
Week van 10 t.e.m. 16 mei 1988, 2e jaargang uo 18
Op woensdag 11 mei kwam iemand aangifte doen van
een doorrijding na aanrijding (parkeerschade) wat

op maandag 9 mei gebeurd was. Helaas hing er weer
geen naambordje aan en de benadeelde zit weer met

de brokken.
Er vonden deze week een 3-tal aanrijdingen plaats,

doch gelukkig alleen met materiële schade. Eén aan-
rijding vond plaats op de Raadhuisstraat, waarbij een

bromfietser achterop een auto botste. Een andere aan-
rijding betrof een pa: keerschade, waarbij een achter-

uitrijdende personenauto een andere personenauto
over het hoofd zag. De derde aanrijding zorgde voor
de meeste materiële schade. Dit betrof nl. een fron-
tale botsing tussen 2 personenauto's op de Ruurlose-
weg. Beide voertuigen raakten hierbij total loss.
In de nacht van zate.dag op zondag van 14 en 15 mei
is er weer het een en ander vernield. Dit keer moest
een voorband van een bromfiets het ontgelden, en ook
de ruit van de deur van de telefooncel in de Raad-

huisstraat werd voor de zoveelste keer weer eens
onder handen genomen. Misschien heeft iemand een

bruikbare tip voor ons? Deze zijn uiteraard altijd

welkom.
Nabij het postkantoor is door ons een zwarte heren-
fiets, merk Fongers Tour aangetroffen. De fiets was
afgesloten en staat op het 'bureau.
Verder is er de afgelopen week nogal wat tumult

geweest om een inwoner, die diverse personen met de

dood bedreigde. Op woensdag 11 mei liep het uit de
hand en is de man ingesloten, doch na het opmaken
van het proces-verbaal is hij weer op vrije voeten ge-
steld, waarna in het daarop volgdende weekeinde het
balletje opnieuw begon te rollen. Hierbij ging een en
ander met het nodige tumult gepaard, doch is de be-
t: effende persoon opnieuw ingesloten terzake het-
zelfde feit. Ook een „helper" werd ingesloten wegens
vernieling. Tot op heden zit de betreffende persoon

nog vast.
Dan vragn wij nog graag even de aandacht voor het

volgende:
in de afgelopen week is een inwoonster ernstig bena-
deeld doordat zij een jongeman de schoorsteen en de
dakgoot heeft laten schoonmaken. Echter van tevoren
was men geen prijs overeengekomen met als gevolg

een rekening van f 425.— a contant. Hierbij willen wij
een ieder waarschuwen attent te zijn op dergelijke
praktijken en niet met dergelijke heren in zee te gaan
Men „flest" de zaak en verricht daarnaast ook nog
eens half werk tegen een absurd hoge prijs. In dit

geval betrof het een jongeman van ± 1.70 lang die
zich vervoerde in een blauwkleurige personenauto,

waar op het dak ladders waren bevestigd.
TIP van de week:
nu de mooie zomermaanden weer aanbreken willen
wij u er bij voorbaat op attenderen, dat recreëren
in of nabij de „Markepias" verboden is. Hoe mooi het
plekje ook is, dit is een natuur-, c.q. visgebied en geen

recreatiegebied. We willen dit stukje natuur graag
mooi houden. R KOERS

DANSEN met

RENDEZ VOUS
ZONDAG 29 MEI

Excalibur
Zondag 5 juni

Raadhuisstraat 3ó Telefoon05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 MEI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

II. Avondmaal en (ïczinsdienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Buitje

Vrtfz. Herv. kerk
Geen dienst

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

4/s u kwaliteit wilt
adviseer ik Gazelle

Dat zijn fietsen waar ik
helemaal achter sta!
Gazelle, z'n prijs dubbel en
dwars waard.

Kwaliteit gaat gewoon
langer mee.

on

Die ze

eaej.cw moet ook

,derhouden worden
1 leveren wij

Een goede ƒ/
1 iderho

. _jkerheid
graag op de koop toe!

Gazelle maakt fietsen leuker

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

GAZELLE @
Gazelle fietsen rijden op Vredesteln banden.

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF
VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

GJ.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
TeL 06753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

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 23 t.r.m. 29 mei

B. A. M. Eykelkamip, telefoon 2262.

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, tel. 1420.

NIEUW Alarmnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

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

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 28 mei: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 29 mei: 10 uur Maiiavicring

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanje-laan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende*e« telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzocging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
AJpha-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.


