
57e jaargang no 22 Dinsdag 7 juni 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstntat 16
Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 06768-1456, b.g.g. 2771

Verschtfnt dinsdags in:

Hengelo, Ketfenborg,
Velswtik (Zethem), 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. 06753-1269

De gehele week:

3 grote

rolladeschijven

500 gram

nasi of bami

De gehele week:

150 gram

gekookte worst

100 gram

Maandag, dinsdag en woensdag j

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade
(Max. 2 kg per klant)

\
Klein Westland

Kerkstraat 6

(v/h Wij n berg en)

GROENTEN EN FRUIT

- Hengelo Gld.) - Telefoon 1054

2 KROP
3 kilo JONAGOLD
Kilo SPERCIEBONEN

0.95
5.95
3.95

Verkoop
Bloemenkas
GESLAAGD - GESLAAGD - GESLAAGD GESLAAGD GESLAAGD

Q &
o H

j/
5

g

G E S L A A G D
„Omdat Ik er niet met m'n pet naar

gegooid heb"
w
o
aovvisao • aow^sao • aovvisao • aowisao -

NU 2 WEKEN LANG:

GEMENGD BOEKET

ROZENKOKER + KAARTJE

AARDEWERK VAAS

r
c

5.95
1.95
4.95

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

COnCORDIfi
brengt al uw partijen en andere
evenementen voortreffelijk
onder dak of?p

Ook voor barbecue hef gehele

jaar door uw adres

(capaciteit tot plm 50 pers.)

CAFÉ, REST., Z ALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
RECELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)

WIL MEN LEKKER ETEN,

RESTAURANT

LANGELER
NIET VERGETEN!

o.a.

ZEETONG

WEEKMENÜ

D4GSCHOTELS

A LA CARTE

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

Tel. 05753-1212

NIEUW voor alle bosmaaier
bezitters

i
EEN

MOTORSCHOFFEL
als aanbouw werktuig

voor hét verwijderen van onkruid, beluchten en
onderwerken van meststoffen.
VRAAG EEN DEMONSTRATIE
OF HUUR HEM

Op moeilijk bereikbare plaatsen, op
hellingen, onder struiken, langs hek-
ken, greppels, hagen, bomen, muren
... STÏHL botmaaiers zijn uiterst licht

i en gemakkelijk te bedienen. Multi-
funktioneel door het uitgebreid gam-
ma STIHL snijgamrturen.

De klein* STIHL profl bos-
maaier*: dé kwaliteit die
plezier in het werk
garandeert l

STIHL
Nr. 1 wereldwijd

Tuinbouwmechanisatie

JAN INGH
Toildykseweg 9 - 7221 DA STEENDEREN

Tel. 05755-2005

Deze week

ND3UW:

* CITROENCAKE
van 3.95 nu 3.50

Heerlijk fris en luchtig

* ZONNEBLOEMBROODJES

6 halen, 5 betalen
Lekker en gezond

WEEKENDTIP

* AARDBEIENFLAN
van 1.75 nu 1.50

Koffiebroodje met room en verse aard-
beien

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

Aanbiedingen geldig

GORTER'S
BESSENJENEVERFLORUN

jONGE JENEVER

FLORIJN
INMAAK-
BRANDEWUN

of THU.S meteen.

met buurt,
bekenden

,ohan en Marijke ||

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

DEZE WEEK

BOLUSSEN 10 voor 6.50

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

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

Trekking

782e Staatsloterij

500 gram
VARKENSLAPPEN 3.98

per stuk 1.00

100 gram 1.68

100 «rrarn 1.38

HAMBURGERS

PEKELVLEES

TONGEWORST

P.S.
Voor uw vakantie is er ook verkrijgbaar:

INGEBLIKT VLEES

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrij-
gen bij de Dierenshop, Spal-
straat 12, Hengelo (Gld.i .
's maandags gesloten

KIERHEESTERS
BEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
TeL 05788.1424

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg: 10 • Varsselder

Tel. 08366-85664



Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

SANDER

J. Koning

J. Koning-Boon

31 mei 1988.
Kastanjelaan l,
7255 AM Hengek) Gld.

DIK AALDERINK
en
ANNEKE HISSINK

gaan trouwen op vrijdag 10 juni 1988
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal plaats
vinden om 11.45 uur in de kapel te
Bronkhorst.

Feliciteren kunt u ons van 14.15 tot
15.45 uur in zaal ,,Den Bremer"
te Toldijk.

Ons adres is:
Kon. Wilhelminastraat 54, 7221 CH Steenderen

Op dinsdag 14 juni hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te vieren.

JAN GROTENHUIJS

ANNIE GROTENHUIJS-KLEIN WINKEL

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel Lan-
geler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 MG Hengelo Gld, juni 1988.
Kieftendorp 9a.

In plaats van kaarten

7948 7988

Op zaterdag 18 juni a.s. hopen wij met kinderen,
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

H. LANGWERDEN

D. LANGWERDEN-SPELHOFEN

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Con-
cordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Juni 1988.

Haarweg 2,

7255 ME Hengelo Gld.

Op woensdag 15 juni a.s. hopen wij ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

TH. HOENINK

F. W. HOENINK-WDLLEMSEN

Wij willen dit feest met kindeuen, kleinkinderen
en familie vieren.

De Eucharistie is om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper te Keijen-
borg.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in zaal Hilde-
rink „de Smid" te Keijenborg.

Keijenborg, juni 1988.
Kerkstraat 36.

DANKBETUIGING

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op

ons 25-jarig huwelijiksfeest van 21 mei j.l.

Ook uw belangstelling, gelukwensen, kado's

en bloemen hebben wij bijzonder op prijs ge-

steld.

JOS EN CISCA JOLIJ

Zelhemseweg 34,
7255 PT Hengelo Gld

Hartelijk dank voor uw belangstelling, felici-

taties, bloemen en kado's, ter gelegenheid van

ons 30-jarig huwelijk.

ANTON EN ANNE GOSSELINK

7223 KG Baak, juni 1988.

Dollemansstraat 8.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk be-
danken, die op welke manier dan ook, ons 40-
jarig huwelijiksfeest op 23 april j.l. tot een on-
vergetelijke dag hebben gemaakt.

J. W. BOBBINK

B. BOBBINK-WESSELINK

Hengelo Gld, juni 1988.

Riefelerdijk 5.

geldig van 8 t.e.m. 21 juni

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

Gorter

jonge van de
Eelaart

17.95

GEVRAAGD:

verkoopster slagerij
ca. 20 uur en ca. 32 uur
verkoopervaring en contactuele eigenschappen

jongeman
ca. 18 jaar
met interesse voor supermaikt,
min. LEAO/LMO

cassière - verkoop medewerkster
ca. 32 uur
liefst met ervaring, min. LEAO/LMO
plm. 18 jaar

SPAR-MART AALDERINK
DORPSSTRAAT 14 - 7221 BP STEENDEREN

„TRAP DAAR NOU NIET IN!"
Zo waarschuwde meneer Kwasten z'n
ega. Er stond een verf pot open op de
vloer en z'n ega wandelde, met enkele

»• schoohmaakattributen de kamer in.
Nee, ik kijk wel uit, George
Nou ja, je bent er onlangs ook al
„ingetrapt" met die zogenaamd goed-
kope bril. Een bril is méér dan alleen
een montuur, weet je.

Goed, goed, suste z'n vrouw. Da's
voorbij. Dat overkomt mij nooit weer
Opruimen is goed in schoonmaaktijd.
Maar niet in brillen.

Ga naar GROOT KORMELINK
de vakopticiën
Zyn oogmerk is: voor ogen moet je 't
beste kiezen. Da's noodzaak!!

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 Twel b Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

Provincie Gelderland

Kam peerverordening

Burgemeester en wethouders van Hengelo
brengen ter openbare kennis, dat met ingang
van heden gedurende drie maanden op de af-
deling algemene zaken (sectie bestuurszaken)
van de gemeente-secretarie voor een ieder ter
inzage is gelegd en tegen betaling der kosten
algemeen verkrijgbaar gesteld de bij raadsbe-
sluit van 3 mei 1988, nr. 24-1-1, vastgestelde
verordening tot wijziging van de Kampeerver-
ordening.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
brief van 24 mei 1988 de ontvangst van deze
verordening bericht.

De kampeerverorriening treedt in werking op
de derde dag na de datum van deze afkondiging

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo voornoemd,

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

K. Verhoeff .secretaris

Hengelo, 8 juni 1988.

DISCO „DE PAERDESTAL" - ZELHEM
Zondag 12 juni a.s.:

voetbalwedstijd Nederland - Sovjet Unie
Vanuit Keulen op het groot scherm video

Aanvang 20.00 uur

Na afloop DISCO!!!

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Meisje van 17 jaar zoekt
vakantiewerk voor huis-
houding of in de winkel
o.i.cl. Tel. 05753-1525.

TV koop .jongre konijiKMi,
Vlaamse Reus, geel, bij J.
Hermans, Zaarbelinkdi.jk l,
Keijenborg.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

* Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

2
*
~

*

Deze week:

BOOM-
STAMMETJE
van 4.50 voor

S

X

3.95'
5 KRENTEBOLLEN

Z
X

S

va aa NVA • HSTJTHVH MUIÏIVM aa KVA

GEMEENTE HENGELO

Inspraak bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend dat vanaf 9 juni 1988
gedurende 14 dagen, tijdens de kantooruren,
ter gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken)
de voorontwerpen van de navolgende bestem-
mingsplannen ter inzage liggen:

1 Veldhoek 1988, nr. l, ten behoeve van de
bouw van één vrijstaande woning aan de
Sohapendijk^hoek Kapelweg te Hengelo;

2 Hengelo Kom 1988, nr. 2, ten behoeve van de
bouw van een bedrij f sbebouwing in beperkte
/in voor een hoveniersbedrij f, gevestigd aan
de SchoolstraaMioek Hofstraat te Hengelo.

Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo Gld.
een belang hebbende natuurlijke en rechts-
personen schriftelijk inspreken op basis van de
ter inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedaehtenwisseling plaatsvinden
met de door ons aangewezen ambtenaren.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff .secretaris

Hengelo, 7 juni 1988.

HUISHOUD-
AANBIEDiNGEN
BRABANTIA STRIJKTAFEL

van 72.50 nu 59.50

lJSBLOK EMMERTJE

van 14.95 nu

KOP EN SCHOTEL

porselein, met bloemderor nu 2«95

KOELBOXEN

vanaf 27.50

PANNENSET

4-delig, roestvrij staal nu 79iOÜ

FA. BESSiLINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD • Tel. 05753-1215

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

Wilt u weer eens VERSE PALING
eten?
Dat kan: a.s. DONDERDAG zijn ze er w «TI

Weekoonb/eding:

1 kg BAKFILET 12.50
Heeft U onze

HOLLANDSE NIEUWE
al geproefd?

per stuk 2.50

HOLLAND ELECTRO
slangstofzuiger HE 4300

* wit
* regelbaar 400-1100 Watt
* stofzakinhoud 6 Itr,
* snoerhaspel
* verm. 1100 W

Tijdelijk voor f299.00

Installatiebedrijf

ORDELMAN-DIJKMAN
Spalitraat 14. 7255 AC Hengelo l Gld. t

Te/. 1205

SCHRÖDERSTOFFEN

SPECIALE AANBIEDING

Tricot stoffen en
Jogging stoffen
Ook in strepen

nu per meter 14.95

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1- HengeloGW. Telefoon 05753-1232



MOTORCROSS GRAND PRIX 125 cc IN BEUERN, W. DUITSLAND
WAT DOET PEDRO TRAGTER?

Op het prachtige, in een appelboomgaard gelegen
Sti;nbergjcirc"jit in Buseck-Beuern in de buurt van
Giessen in West Duitsland, wordt op 11 en 12 juni a.s.
de Grand Prix 125 cc motorcross, ofwel Crosser Pries
von Deutschland, verreden.
Dit zeer roemruchte circuit, bekend bij zeer velen uit
deze omgeving die er prettige herinneringen aan be-
waren, is zondag 12 juni het strijdtoneel. En dat het
een harde strijd gaat worden, staat als een paal boven
water, op dit snelle maar technisch ook moeilijke cir-
cuit. Voor de vele motorcross-fans is het telkens weer
een prachtig gezicht de rijders tussen de appelbomen
door te zien flitsen.
Het is dit jaar een ongemeen spannende strijd om de
eerste plaats tussen Dave S t. ij bos, de Nederlandse
ex-wereldkampioen in deze klasse en de bijzonder
rappe Fransman Jean Michel Bayle, die volop ge-
steund wordt door de Honda-fabriek. Tot nu oe ging
het om en om per wedstrijd tot zondag 29 mei j.l.
Bayle in Tsjecho Slowakije een manche uiviel en
daardoor meteen een flinke puntenachterstand opliep
Op het Stirnberg-circuit met zijn vele snelle stukken,
kan hij echter met zijn supersnelle Honda uithalen.
Gemakkelijk zal hij het niet krijgen, daar zal Dave
Strijbos wel voor zorgen, die zijn voo. sprong met
hand en tand zal verdedigen. Zij beiden dienen echter
wel goed op te letten op de aanstormende Pedro
Tragter, het motorcrosstalent uit Epse bij Deventer.
Pedno staat momenteel derde in het klassement en
ongetwijfeld zullen zijn vele fans de weg naar Bussck-

Beuern weten te vinden om hem aan te moedigen.
De afstand hoeft geen bezwaar te zijn, tussen de 300
en 340 km uit deze omgeving.
Ook een zeer ervaren rijder, ex-wereldkampioen 250
en 500 cc, de Belg George Jobé doet mee. Zijn doel
was om dit jaar te trachten 125 cc wereldkampioen te
worden, maar deze aspiraties komen tot nu toe nog
niet goed uit de veirf.
Verder kan de Italiaan Corrado Maddi voor verras-
singen zorgen. In de CSSR was hij zeer goed op
dreef, Ie en 2e in de manches.
Voor de andere Nederlanders, zoals Eric Si uurman,
Edwin Evertsen, Teus Visser enz. moet het ook moge
lijk zijn punten te scoren. Het wo dt in iecler geval
motorcross van de bovenste plank en zoals gezegd
een Grand Prix redelijk dicht bij huis.
De route is autobahn Oberhausen, dan richting Do:t-
mund, dan de autobahn richting Frankfurt. Bij de af-
slag Wetzlar deze verlaten richting Giessen. Hierna
de Giesener Ring afslag Giesen-Wieseck en van hier
uit is de route naar het circuit bepijld.
Om deze wedstrijd is een heel programma samenge-
steld met vrijdagsavonds een Renn-disco en zaterdags
een groot campdngfeest. Aan het circuit is er volop
gelegenheid om te kamperen.
Het klassement ziet er na Tsjecho Slowakije als
volgt uit: l Dave Strijbos 2 Jean Michel Bayle, 3
P«l:o Tragter, 4 George Jobé.
Ga zondag in Beuern Pedro Tragter aanmoedigen, de
organisator en heten u van hate welkom.

Qrofler Prels von Deutschland

0tOHCf9SSweltmeisterscbaft

1U12.üuni88^°7^
BEUERN Giessen \DMV

Veranstalter: Motorsportclub e. V. im DMV, 6305 Buseck-Beuem, Tel. 06408/62998

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en frouwkaarten
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

JEUGD VAKANTIEDAGEN
Voor de 10e maai houdt de jeugd in Hengelo Gld een
aantal dagen, de plaats in de ban met de jeugd-
vakan tiedagen.
Geheel in de sfeer van de bekende striphelden won Ion
de vakantiedagen gehouden onder het motto:
Walt Disney<iorp.

SOLI DEO 'GLORIA BEHAALT Ie PRIJS
Op het internationale zangconcours, georganiseerd
door de Koninklijke zangvereniging „Orpheus" te
Druten, behaalde het christelijk gemengd koor Soli
Deo Gloria uit Hengelo Gld een goede eerste prijs in
de afdeling uitmuntendheid. De internationale jury-
leden waardeerden de Bekveldse prestaties met een
eerste prijs. Vooral samenzang, uitspraak, klankge-
halte en opvatting scoorden hoog. Voor het verplichte
werk Waldesnacht van J. Braiuns behaalde het koor
155 punten en het vrije werk leverde 157 punten op.

DAMSUCCES
Op het veteranentournooi (60 + ) van Gelderland,
gespeeld te Apeldoorn, behaalde J. W. Heijink van de
Hengelose damclub DCH, de Ie plaats.
Ook verzamelt DCH oud papier. U kunt dat brengen
bij de container achter de Spannevogel.

UN BEGRIP IN GANS NEDERLAND:

NORMAAL
INTOLDIEK

veur 't twaalfde joar
opVRNDAG24JUNIa.s
bi'j Flophouse

De hökeri'je in en
rondumme de grote
feestlente begint
urn half achte
's oavens.

Veurverkoop bi'j:

Jeugdsoos Flophouse, Toldiek
café de Zwaan, H<>ngH
café do Engel, Steendern
café 't Winkeltje, /iitphen
café Sesüik, Boak
café de Herberg, Vorden

SutteiHand, Du r kunt
café xle Buif, HOOR Keppel

HANSKADUO
Dus dat wöt weer bastens heavig

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Geregeld t < > koop verschil-
lende soorten kuikens o.a.
ganzen, kalkoenen, eenden,
leg-, en mestkuikens, krie-
len, parelhoenders, bos en
sierfazanten. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk. Tel.
05753-1670

„Die nieuwe bikini is zeker
voor je dochter" sprak de
• •m- buurvrouw tegen de
andere. „Nee hoor, over 2
weken past hij mij dankzij
Malsovit!" Malsovit wordt
voor U gebakken door
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld.

De Rommelmarkt van
„Crescendo" opent op za-
terdag 25 juni weer een
dag lang haar poorten na
bij de welkoopwinkel, Spal-
straat, Hengelo Gld. Ma-
teriaal daarvoor kunt U
nog kwijt bij de magazijnen
Even bellen nr 1782, en een
afspraak voor ophalen of
brengen, kan worden ge
maakt. Kleding ook!

Te koop Peugeot 504 diesel
bouwjaar 1978, APK-ge-
keurd, Lg.st. Tel. 05753-
2660

COMPUTERKOORTS SLAAT TOE BIJ GOMA

Bij de GOMA metaalwarenfaibiiek te Hengelo Glu zijn
onlangs de laatste van in totaal 42 computersystemen
aan de deelnemers van het pc-privé project ter be-
schikking gesteld. Dit houdt in, dat de werknemers
tegen een geringe veugoeding de beschikking krijgen
over een eigen professioneel computersysteem, be-
staande uit een MS-DOS computer, proguammatuur
en een printer.
GOMA is als toeleverancier in de plaatverwerkende
industrie uitgeiust met een modem machinepark.
Het bedrijf produceert op moderne, vaak computer-
gestuurde machines, honderden verschillende p^oduk-
ten. Om aan de vaak gedetialleerde wensen van haar
klanten te voldoen, is voor het ontwerpen van de
prodiukten een CAD/CAM-systeem aanwezig. Op het
beeldscherm krijgt het produkt haar vorm en het
systeem regenereert de opdrachten voor de machine.
Door deze ontwikkeling in het produktieproces komt
de man, die de machine bedient, in aanraking met de
computer. Om de algemene kennis op computergebied
te vergroten en zodoende het produktieproces te ver-
soepelen werd begin dti jaar besloten te starten met
een pc-privé project.
GOMA elt momenteel 65 medewerkers. In eerste
instantie weid door de heer Abbink van personeels-
zaken een oriënterend onderzoek verricht naar de
mogelijkheden en de kosten. De eerste verwachting
was dat er ongeveer 15 mensen, voornamelijk werk-
zaam op de administratie, belangstelling zouden heb-
ben voor deelname. Uiteindelijk bleken echter 42
werknemers deel te willen nemen aan het project.

Directeur Teunissen over dr/o onverwacht grote be-
langstelling: Uit de grote interesse om aan het pro-
ject deel te nemen blijkt dat onze mensen er zich van
bewust zijn, aat ze hun kennis en vaardigheden aan
de moderne techniek moeten aanpassen. Wij willen
daarom niet alleen helpen, dat ze de beschikking
krijgen over een computersysteem, maar ook zorgen
dat ze er zinvol mee leren omgaan. Wat dat betreft
hebben we met het opleidngsinstituut DOC uit
Doetinchem een prima samenwerking.
Het volgen van een opleiding op computergebied was
een van de eisen die gesteld werd om aan het project
deel te kunnen nemen. De gevorderden hebben hun
cursus van het symphojiiepakket inmiddels al bijna
achter de rug die onder, deskundige leiding van de
heer Cees Moison van DOC wordt gedoseerd.
Voor de beginners is in samenwerking met DOC een
lespakket samengesteld. Het omvat 15 lessen van 2
uur, welke te Doetinchem worden gegeven. Voor
sommige deelnemers is het natuurlijk wel even wen-
nen, om voor het eerst sinds lange tijd weer in de
schoolbanken plaats te nemen. De eerste lessen van
de cursus computer praktijk zijn echter als positief
ervaren.
Wederom de heer Teunissen: het opzetten en bege-
leiden van een dergelijk project heeft onze systeem-
beheerder de heer Roelofsen heel wat extra zorg
gegeven. Maar ik ben er van overtuigd, dat het uit-
eindelijk voor zowel het bedrijf als voor de deelnemers
grote voordelen heeft, waardoor nieuwe methodes en
technieken sneller kunnen worden geïntroduceerd.

FOTOTENTOONSTELLING OP „DE LEER"

Ter gelegenheid van de officiële heropening van de
basisschool ,,de Leer", aan het eind van dit school-
jaar, wil een werkgroep een fototentoonstelling op-
zetten over het ontstaan van het katholiek onderwijs
in Hengelo Gld.
Daarom verzoeken wij u om oude foto's in bruikleen
aan ons af te staan. Het zou prettig zijn wanneer u
tevens erbij vermeldt over wie, wat en of die foto's
betrekking hebben.
Men kan er van overtuigd zijn dat er zorgvuldig met
de foto's wordt omgegaan.
Hebt u iets dat voor ons van belang zou kunnen zijn,
wilt u dan contact opnemen met één van de volgende
personen: dhr. J. A. Milder, tel. 3165 of dhr. H. W. A.
Roes, tel. 1061.

VISWEDSTRIJDEN HHV

In verband met de nationale hengelsportdag 1988
organiseerde de Hengelose Hengelsportvereniglng
een viswedstrijd voor junioren en senioren.
Ondanks de slechte vangsten wist Henry Bultman
2 visjes te verschalken en mocht hiervoor de beker
voor dit jaar in ontvangst nemen Als 2e eindigde
Quirijoi Kiroesen.
Ook de seniorenwedstrijd kenmerkte zich door de
geringe vangsten. De 21 deelnemers wisten slechts
2,27 meter vis aan de kant te brengen. Eerste werd
H. Meijer met 192 cm, hetgeen ruimschoots voldoende
was om de beker in de wacht te slepen.
2e G. Wenttnk, 3e R. Althoff, 4e G. Firing, 5e W.
Menop en 6e B. Hulstijn.



DISCOTHEEK „DE ZWAAN"

presenteert op zondag 12 juni a.s.

do Enschedese meidengroop

TWIGGY BOB
NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins (orras

Aanvang 21.30 uur

„DE ZWAAN" - a place to be

EREPENNING RODE KRUIS VOOR DR SCHREUDER
Gedurende 27 jaar oeüende dokte. Schreuder uit Hen-
gelo Gld, die eind vorig jaar zijn huisartsenpraktijk
overdroeg aan dokter J. Koning, het medisch toe-
zicht uit bij de bloedplasma-avonden te Hengelo Gld,
van het Ned. Rode Kruis.
Voor de Hengelose afdeling van het Rode Kruis was
dit aanleiding om hem voor te dragen bij het hoofd-
bestuur voor toekenning van een erepennnng.
Uit handen van de voorzitster mevr. Eil mocht de

scheidende medisch toezichthouder het kostbare
kleinood in ontvangst nemen. Ook in dit geval volgt
dokter Koning op.
Mevr. Schreuder ontving enige jaren geleden al de
zilveren erepenning. Zij droeg er toebij, dat ook in
Hengelo Gld bloedplasma-avonden werden gehouden.
Meer dan 25 jaar leidde zij met energie de afdeling
Hengelo Gld van het Ned. Rode Kruis.

VOOB HET TWAALFDE JAAR:
„NORMAAL" IN TOLDIEK

De laatste vrijdag in juni. Een dikke 2500 feestgan-
gers maken zich op om naar hun traditionele boeren
rock & roll happening te gaan.
Wat op deze avond barst in en om jeugdsoos Flop-
house in Toidijk het Noirnaal-spektakel weer los.
Dit al weer voor het twaalfde jaar, waait vanaf het
moment dat Normaal landelijik doorbrak met Oerend
hard, waren de jongens jaarlijks present in Toidijk,
met in hun kielzog illustere smaakmakers als Hen-
drik Haverkamp, Kleinen Hendrik en het Gilde van de
Gulden Greep. „Kom d'r bie"!
Nu is dit jaarlijkse gebeuren al lang geen doorsnee
optreden van Nederlands populairste rock & rollbancl
meer. Het is veel meer. ,,Normaal in Toldiek" is uit-
gegroeid tot een landelijk beguip. Hele volksstammen
weten dat „Normaal in Toldiek" een soort folkloris-
tisch festijn is waartoe hele buurten zich opmaken
voor een zinderende happening en al enkele maanden
reikhalzend naar uitzien.
Ook mensen uit o.a, Zeeland, Brabant Groningen enz.
weten dat. Onder jong en oud, al of niet schilder-
achtig uitgedost, heerst dan ook een daldeejersem-
ming van de bovense plank.
Bij het betreden van het terrein, aangekleed met de
vele kraampjes en de enorme feesttent, blaast de
Steenderense boerenkapel de bezoekers in de juist
stemming. Verder kan men zijn kunsten vertonen
op de rodeostier en bij de kop van Jut.
Normaal zorgt zelf altijd voor een extra dimensie
in de spetterende show in hun thuishaven bij Flop-
house. Zo zal, zanger en drager van de band, Buizen
Beernd, deze avond op een 'geven ogenblik boven het
publiek zweven en via een zender de show voort-

zetten.
In het vóór-programma een Nederlandse primeur: de
in Nederland wereldberoemde Q 65 van weleer,
maken hun nieuwe start in Toidijk onder de naam
THE Q. Een dezer dagen komt hun nieuwe single uit.
Verder in het voorprogramma het zeer illustere
Hanska &\io. Dat zit dus wel gebakken.
De verwachtingen zijn weer hooggespannen. Feit is
dat op het toneel het mooiste decor uit de Normaal-
geschiedenis staat onder het motto van deze veld-
tocht: Wi'j goat noar de kermis, te onderstrepen.
Feit is ook dat Bennie, Jan, Willem en Paul er met
nieuw elan keihard tegenaan gaan.
Normaal heeft er zin in, de organisatie heeft er zin
in en aan de reacties rondom te horen: het publiek
ook. Normaal's thuiswedstrijd kan beginnen.
Vrijdag 24 juni om half acht.
Vorig jaar was de belangstelling voo.- het koffiecon-
eert op de zondag na het Normaal-gebeuren dermate
groot dat de feestent bijna uit zijn voegen barstte.
Al enkele weken van tevoren waren de 800 beschik-
bare kaarten uitverkocht. Laatkomers konden, dankzij
het mooie weer, het gebodene vanaf een plaatsje
buiten volgen. Dit jaar vindt het koffieconcert op
zondag 26 juni plaats en het begint om elf uur 's mor-
gens. Het programma is weer prima: de Glanenbrug-
ger muzikanten, Gait uut 't Klooster en natuurlijk
de boerenrockers van Normaal zelf.
Kaarten voor Normaal en het koffieconcert zijn bij
diverse voorverkoopadressen te koop.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel, 05753-1456

TE HUUK IN KEIJENBORG:

200 m2 opslag- of bedrijfsruimte

on vrijstaand kantoor
met keuken, toilet, douche en CV

Inlichtingen: tel. 05753-1760

OP HET

originele Boerenbont
20% korting
vanwege minimale schoonheidsfoutjes

FA. J A N S E N
Bleekstraat l - HENGELO GLD
Tel. 05753-1360

Te koop alle soorten kool-
planten, selderij, peterselie
knolselderijplanten en bies-
lookpol'len. Nïesink, Pas-
toor Thuisstraat 10, Keijen-
borg.

GROTE

Playback- on
Soundmixshow
tlj<i««ns de Braderie
in Wichmond

op 2 en 3 juli a.s.
Opgave hiervoor
t.e.m. 15 juni
Tel. 05754-285

TUINMEUBELEN
KUSSENS
TAFELS - BANKEN
PARASOLS enz.

volop in voorraad

Complete sets

10% korting

FA. JANSEN
Bleekstraat L Hengelo G.
Tel. 05753-1360

SPORT OVERDAG

Elke dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur kan men
op de greffelbaan op de pau keerplaats van het sport-
complex het Elderink Jeu de Boules gaan spelen.
Onlangs gestart met deze tak van sport en momen-
teel zijn er een 14 personen mee bezig.
Jeu de Boules is nu nog onbekend, maar krijgt steeds
meer belangstelling- Men speelt tegen elkaar in
groepsverband. Ieder kan het spelen, terwijl er na-
genoeg geen kosten aan verbonden ztyn. Voor deze
sport behoeft men geen sportkleding te dragen. Men
kan zo meedoen.
Bel eens naar de afdeling sportzaken voor meer in-
formatie of nog beter, ga op een dinsdag gewoon
eens kijken, wedden dat u het leuk gaat vinden.
Er liggen jeu de boules voor u klaar. Een spel dat
men speelt met een hele boel plezier.

ZESKAMPSPEKTAKEL IN VKLSWMK

Voor het zesde achtereenvolgden jaar zal zondag 12
juni a.s. in Velswijk de zeskamp wo den gehouden.
De wedstrijden die op het voetbalveld achter café
Evers zullen plaatsvinden, beginnen om 13.00 uur.
Gestreden wordt op de navolgende onderdelen: zeep-
helMmg, serveersterrace, skispel, eieren vangen, ket-
tingrace, krui wagen race + waterbak en de rode
draad.
De namen van de deelnemende ploegen die dit jaar
om de f/raaie wisselbokaal en de overige prijzen zul-
len strijden zijai
de Keidarpers, Kappert poelier, AHC-stalbouw, FC
Wegdek, Baak, de Amigo's, damesvoetbalvereniging
Velswijk, biljartvereniiging d'n Draeje;, autobedrijf
Suselbeek, voegbedrijf Takkenkamp, voetbalvereni-
ging Velswijk, de Deurbietersen de Doldraejers.
Bij te slechte weeromstandigheden worden de spelen
uitgesteld naar zondag 10 juli 1988.
De arbitrale leiding is wederom in handen van de
heren Jan Goossens, Willy Horsting en Jan SteverLng.
Speaker: Valentijn van Rooden.
Organisatie en jury: Hans Jansen en Jan Kats.

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 teven 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
P I E T E R B U R E N

TBON
i Ja, ik red een zeehondeleven!
j Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
. ter waarde van f

Naam:
Adres;
Kode:
Plaats:

i Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 V
9960 WL Pielertxjren (Postz^ met nodig) /rj

WANDELTOCHT .NVEV

Ondanks de dreigende regen en de reeds neervallen-
de regendruppels kwamen er ongeveer 25 dames op
de plaats van samenkomst op de hoek Venneweg-
Rijnweg voor een wandeling door „het Klooster".
De tocht werd gelopen onder begeleiding van de IVN-
gidsen mevr. Nijenhuis en de heer Blom uit Voeden
en de heer Versteegen uit Hengelo Gld.
IVN betekent Instituut voar Natuurbeschermings-
educatie. De gidsen vertelden tijdens de wandeling
bijzonderheden over planten, bomen en vogels, de
wandelaars stelden dit zeer op prijs en genoten boven-
dien van een heerlijke, door het buitje tegen opge-
friste boslucht.
Na afloop van de wandeling werd gezamenlijk koffie
gedronken en gezellig nagepraat bij 't Olde Schot.
De gidsen kregen als dank een krentebrood aange-
boden, hetgeen door hen zeer werd gewaardeerd.

Te huur auto-caravan met voortent en luifel.
Tel. 05753-3781.

Te koop bromfiets, Puch, 1982, sterwielen.
Scholten, Banninkstraat 3, Zelhem. TeL 08344-344.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regel inkstraat 16 • Hengelo Gld

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 1e klas drukwerk

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



vr 10 juni 20.15 uur Düsseldorf groep 1: West-Duitsland - Italië

za 11 juni 15.30 uur Hannover groep 1: Denemarken • Spanje

zo 12 juni 15.30 uur Stuttgart groep 2: Engeland - Ierland

zo 12 juni 20.15 uur Keulen
•

di 14 juni 17.15 uur

groep Sovjet-Unie

•
di 14 juni 20.15 uur

wo 15 juni 17.15 uur

Gelsenkirchen groep 1 :West-Duitsland - Denemarken

Frankfurt groep 1: Italië - Spanje

Düsseldorf groep 2: Engeland

CDAICTOA AT

Spabtraai 21 Tel 1290 Jfengelo

Deze week maakt
uw Echte Bakker:
Af d. Brood:

OBERLaNDER
PKB STUK 2.10

Aid. Banket:

AARDBEIEN-
SLAGROOMSNIT
VAN 9.00 VOOR f^

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

groep 2: Ierland - Sovjet-Uniewo 15 juni 20.15 uur
groept: West-Duitsland-Spanjevr 17 juni 15.30 uur
groep 1: Italië - Denemarkenvr 17 juni 15.30 uur
groep 2: Engeland - Sovjet-Unieza 18 juni 15.30 uur
groep 2: IerlandGelsenkirchenza 18 juni 15.30 uur
halve finale: winnaar groep 1 - tweede groep 2 S L A A P Z A K K E Ndi 21 juni 20.15 uur
halve finale: winnaar groep 2 - tweede groep 1wo 22 juni 20.15 uur Zojuist weer ontvangen extfru

brede slaapzakken van

SUPERKWALITEIT

<i< SPANNEVOGEL"
slaapzakken vanaf 22.50

TOT ZIENS IN DE

FINALE ZA 25 JUN115.30 UUR MNCHEN

wbfifiw&A^

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HU18H. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &
• FRUIT

KRUISBRINKSKWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

Openingstijden:

Maandags t.e,m. donderdags 13.30 tot 18.00 uur

vrijdags van 9 tot 12 en 13.00 tot 18.00 uur

zaterdags van 9 tot 12 en 13.00 tot 16.00 uur

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SCHOUDERKARBONADE

500 gr 3.75

ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.00
KOOKWORST 100 gr 1.20
SLAGERSHAM 100 gr 1.40
VOORRADIG:

VAKANTIEVLEES in blik

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Valt er nog wat te wensen?
JA! Zelfs heel veel, gezien onze nog steeds

Stüg-ende verkoop van

wenskaarten
In de kollektie grote keuze in

LUXE KAARTEN - HUMORKAARTEN

TEKSTKAARTEN • KUNSTKAARTEN

MUSEUMKAARTEN - GROTE KAARTEN

PRENTKAARTEN - DIORAMAKAARTEN

Als u iets te wensen hebt, dan kan een wens-
kaart u hierbij een beetje op weg helpen,
een ander iets goeds toe te wensen!

WOLTERS
wenskaarten

BOEKHANDEL
Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tel. 05753-1253

Wegens reorganisatie

T O T A L E
L E E G V E R K O O P

tegen bodemprijzen

o.a. spijkerbroeken p.st. 35.-

dames- en kinderlaarzen p.p 5.

div. kleding v.a. 5.-

„DE PRIJZENBREKER"
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld

Tel. 05753-3840

GEVRAAGD:

5 aktieve jonge mensen
voor vulploeg avond

AANMELDEN: van 8.30 tot 18.00 uur

tel. 05758-2000

Na 18.00 uur tel. 05753*3923

SCHRÖDERSTOFFEN

DEZE WEEK

alleen woensdag 8 juni
de hele dag

3 coupons halen
1 BETALEN

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Hard rijden
voor'n zacht prijsje

Superlicht, su pervoordel ig
geprijsd, een complete
Gazelle racefiets.
Met 12 versnellingen,
Maillard 6-voudig free-
wheel, smalle bandjes, aan-
gesoldeerde padden en uit-
val naven en nog veel meer.
Ca. 11,9 kilo,
Gazelle Olympia Race,
compleet f 725,-.

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

Gazelle, snelle
topkwaliteit

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.



Te koop:

Peugeot 205 XS

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 GR

Peugeot 205 GE

Peugeot 305 GLD

Peugeot 305 GL

Peugeot 505 STI

Peugeot 505 GR

Ford Escort

Seat Fura L

Fiat Ritmo 60 CL

Volvo 340 DL

AUTOMOBIELBEDRIJF

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD. - TEL. 1947

Dit laatje
niet schieten.

Granny Smith

l'/2 kg

Bloemkool

per stuk

399
250

Stegeman harde
worst 4 soorten
100 gram

Gegrild gehakt

100 gram

149
99

WAARDEBON
500 gr magere speklappen
500 gr gehakt h.o.h.

samen 698
Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gram 139
Ma. en di. 13 en 14 juni

Schouder-
karbonade

kg 548

Mona chipo-
latapudding
275 gram

Vloerbruin met
tarwevlokken
gratis gesneden

249

219
V.d. Ëelaart drie
sterren jonge
jenever liter

Joseph Guy
Franse cognac
fles

1785
2695

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. on
,

Materiaal voor de rommel-
markt van St. Jan, Keijen-
borg, kunt U weer inleve-
ren bij de fam. Mullink,
Bronkhorsterstraat 9.

Te koop alle soorten kool-
planten. Hendriks, Henge-
losestraat 26, Keijenborg.
Tel. 1448.

hilion
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

Wij zijn gespecialiseerd in

Rolluiken (Heroo/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

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 06754400-460

DANSEN met

SUN
ZONDAG 12 JUNI

19 juni

New Four

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 JUNI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
K ) , l:•> uur us Bonting

Vryz. Herv. kerk
Geen dienst.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voer

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koerïershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
Z. E.WEG 9 • TEL. 05766-2041

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborc en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Keijenborg Tel. 1307

VOORJAARSAKTIE

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

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

* alle soorten zonwering
* kunststof ramen/deuren
* kunststof schrootjes
* plissé gordijn luxaflex +

vertikale lamellen

EUGELINK
ZONWERING

Berkenlaan 56, Hengelo.(Gld.),
tel. 05753-1210

(Ook 's avonds en in hei weekend)

Voor familie- on handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tol. 05753-1455

POLITIE-INFOBMATIE
van de Rijkspolitie te Hengelo Gld

Week van 24 t.ejn. 30 mei 1988, 2e jaargang no 20
Het was een zeer rustig weekje.
Op 24 mei is 's nachts een bestuurder een rijverbod
opgelegd i.v.m. alcoholgebruik.
Op 25 mei is er uit een personenauto, die geparkeerd
stond op de parkeerplaats van de Eldednkweg een
autoradio ontvreemd, waarbij men eerst het slot van
deze auto had geforceerd.
Bij disco „de Zwaan" werd een eeider in deze week
ontvreemde fiets teruggevonden.
In de Asterstiaat vond een klein schoorsteenbrandje
plaats bij een brandweerman; het vuur was derhalve
wel zeer snel onder controle en er weer geen of
amper schade veroorzaakt.
Op zondag 29 mei vond er een aanrijding plaats tus-
sen een motorfiets en een personenauto op de Ruur-
loseweg nabij de kruising met de Zelledijk; door het
glibberige wegdijk gleed de motorfiets onderuit en
kwam tegen de personenauto aan; de motorfiets was
total loss en de personenauto had lichte materiële
schade; er deden zich gelukking geen persoonlijke
ongelukken voor.

B. KOERS

VAKANTIETIJD - BBUNCHTIJD

De brunch is als feestelijk begin van een vrije dag in
steeds meer gezinnen een begrip. Deze smakelijke en
voedzame combinatie van ontbijt en lunch leent zich
bij uitstek voor de vakantietijd. Brood is per definitie
het belangrijkste bestanddeel van de brunch.
Op de brunchtafel vinden we een ruime sortering
brood, diverse soorten vleeswaren, jam, kaas en een
eiergerecht. Als drank is er pure vruchtensap, koffie
en thee. Het fruit mag als smakelijk en kleurrijk ele-
ment zeker niet ontbreken. Komkommer, tomaat en
radijs verhogen eveneens het attractieve karakter
van de brunch.
Het woord brunch is een samenvoeging van de
Engelse woorden breakfast en lunch. Globaal bruncht
men tussen half elf en half een. Niet alleen het tijd-
stip waarop de brunch doorgaans gebruikt wordt
maar ook de samenstelling van deze maaltijd heeft
veel weg van een goed huwelijk tussen ontbijt en
lunch.
Vooral voorgebakken broodsoorten zijn uitstekend ge-
schikt voor de brunch. Denk daarbij aan bv. warme
croissants of kaiserbroodjes. Of aan warm te serveren
minibroodjes, afgewerkt met sesam- en maanzaad.
Uw bakker weet alles te vertellen over de inge-
kende variatiemogelijkheden voor zo'n lekkere brood-
maaltijd en heeft bovendien een aardige konsumenten
folder voor u in huis. Deze is te gebruiken als inspi-
ratiebron bij het samenstellen van uw brunch.
Uw echte bakker Jozef Schabbink kan u alles ver-
tellen over de brunch.

Avond-en weekenddienst doktoren
rijdens 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 (i t.«'.m. 12 juni
B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. EU, tel. 1420.

NIEUW Alannnr. 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, teJL 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

U.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 11 j u n i : 19.00 uur Woord- en Comm.dienst

Zondag 12 juni : 10.00 uur Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

B.K. Kerk Reyenborg

R.K. Kerk Keyenborg: 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: Kastanjalaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende**^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 06342-2151,
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,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05753-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


