
57e jaargang no 29 dinsdag 19 juli 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16
Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags in:
Hengelo, Ketfenborg,
Velswtlk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldtfk, Wlchmond-Vierakker
en omstreken

geldig van 20 juli t.e.m. 2 augustus
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jonge v/d
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elke dag
zijn vers

'BROOD
V.bakt

* LIMBURGSE VLAAIEN

deze week 4i7ü
Licht gezoet met 100% ruwe rietsuiker, kersen
en abrilkozen, puur natuur

Deze week extra voordelig::

* KOKOSMAKRONEN

4 stuks van 3.98 voor 2i98

WEEKENDTIP:

* Voorgebakken BAQUETTES
nu 2-8 voor die halve prü)s
Stokbrood uit eigen bakkerij . . dat proef je!!!

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

De zaak voor mensen met smaak!

Nog steeds

OPRUIMING
NU in de laatste ronde van de opruiming

ALLE KATOENEN ZOMERBROEKEN
zowel dames als heren
VOOR DE HELFT VAN DE NORMALE
PRIJS

W l D E FAS H l O N

l KLEDING^A/ETEVE/

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

z NET EVEN ANDERS

H.o.h. GEHAKT
500 gr 4.50
ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.00

BOEREN LEVERWORST
100 gram 0.98

TONGEWORST
100 gram 1.28

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

Tour de France /GILDE
flflN

bij uw wind-
molenbakker

Suikerbriosjes
Amandelbriosjes

deze week 50 cl

ECHT FRANS, JE PROEFT HET

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05753-1054

20 PERSSINAASAPPELS 5.00
5 kg GOLDEN DELICIOÜS 5.00
1 kg HARDE TOMATEN 1.50

Verkoop
Bloemenkas
In onze verkoop bloemenkas deze week:

2 BLOEIENDE PLANTEN 6.95
Verder volop keus in

snijbloemen en groene planten

i l

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - TeL 05753-1473

V A K A N T I E
Nu zaterdag om 4 uur

sluiten wij voor 2 weken

ENKELE VRAGEN,
NOG VOOR HET ZOVER IS:
• Moet in uw horloge nog een nieuwe bat-

terij

• Wilt u nog graag uw bril recht gezet hebben

• Of hebt u al een recept voor nieuwe glazen
in uw bril, zodat wij dat nog kunnen ver-
zorgen

• Is het ongeveer tijd voor contactlensKX>n-
trole

• Hoe is het met de reservebrü „tijdens onze
vakantie

• Heeft u als contactlensdrager iets met uw
lenzen, neem dan contact op met opticien
Burghardt, Stationstraat 16, Zelhem.
Tel. 08342-1206, die heeft namelijk dezelfde
merken lenzen als wij.

• Ditzelfde geldt ook voor de brildragers.

• Wij wensen ook u allen een pret-

tige vakantietijd en zien u allen

graag dinsdag 9 aug. terug.

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengdoG. Spalstraat 27 Twelto Stationsstraat?
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-720)1

'S MAANDAGS GESLOTEN

Gediplomeerde opticiens

VOOR BUITENWERK
Dekkende kleurcopperant
Veel kleumen in voorraad

Transparant copperant
Preserfine
impregneermiddel
P.P.P. anti-roest verf
Wijzenol
Dekkend en transparant

Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet
Gronden «n aflakken uit één bus

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 • Hengelo Gld • 05758-1665

WIJ ZIJN DE HELE BOUWVAK-

VAKANTIE GEOPEND

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

\ Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1368 l

Deze week:

i
w

Eigengebakken
ROGGEBROOD ?
van 1.39 voor 1BQQ >

5 KRENTEDOLLEN halen,
4 belalen

va 3HHVM aa NVA • HHHHVH aa KV A

155-13"

• U VANAF f 69.50
ALL IN

Juli-Bandenmaand
van 4 t.e.m. 30 juli bandenactie
Veiliig onderweg of op vakantie, zorg dat uw banden
in orde zijn.
Te weinig profiel betekent: slechte wegligging en
remvermogen.

helpt u voordelig

Gratis montage en balanceren,
iiikL BTW

—Alle merken leverbaar, ook extra

breed en laag 70-serie v.a. f 99.50
. •••

— Sportvelgen in div. uitvoeringen

St.Janstraat 28 Keljenborg GW. Tel.05753-1977

Het hele jaar doorvlUw bandenvakman!

Wij hebben alles voor de

weckketels v. gas en eleldra

sapketels

weckglazen

weckringen + klemmen

weck thermometers

Voor de diepvries
diepvrieszakken

diepvriesetiketten

_|_ elastieken

diepvries thermometers

diepvries folielasapparaat

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn C 070-614 614
!l/tf\sö«H*esft**»

a~ \J/ vngndgn van de hartsJehtng



Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze zoon en broertje

PETER

12 juli 1988.

Gerrit en Ada Lubbers

Gert-Jan en René

Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo GW.

Op zondag 24 juli a.s. hoop i'k D.V. mijn 80e
verjaardag te vieren.

J. B. MAALDE IIIN K

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30
uur in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

7234 ST Wichmond, juli 1988.
Polweg 4.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en attenties die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van de
geboorte van onze zoon Sander.

J. Koning;
J. Koning-Boon

Kastanjelaan l,

Hengelo Gld.

Wij vonden onze trouwdag op 10 juni j.l. een
geweldig fijne dag.
Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken
voof de vele belangstelling, felicitaties, bloemen
en kado's.

DIK EN ANNEKE
AALDKKINK HISSINK

Kon. Wilhelminastraat 54,
7221 CH Steenderen.

Hierbij willen wij een ieder hartelijfe bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's die
wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
55-jarilg huwelijk.

G. P. WENNEKER
G. WENNEKER-REUGEBRINK

Hengelo Gld, juli 1988.

Beukenlaan 3.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor uw belangstelling, felici-

taties, bloemen en kado's, ter gelegenheid van

mijn 80e verjaardag.

J. MAALDERINK-GROOT OBBINK

7251 MS Vorden, juli 1988.

Bleuminkmaatweg 1.

Heden heeft de Heer tot Zich genomen onze
zorgzame moeder en lieve oma

JOHANNA GROOT WASSINK
weduwe van Hendrik Jan Walgemoet

op de leeftijd van bijna 87 jaar.

Hengelo Gld, A. Stoltenborg-Walgemoet
H. Stoltenborg

D. Smeitink-Walgemoet
J. W. Smeitink

R. Bruil-Walgemoet
H. Bruil

Zelhem, J. Walgemoet
D. Wailgemoet-van den Barg

Rheden, Joh. Walgemoet
L. Walgemoet-van Eerden

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 13 juli 1988.

Verzorgingscentrum „De Bleijke",
Beukenlaan 37.

De begrafenis heeft maandag 18 juli plaats ge-
had op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Correspondentie-adres: H. Bruil,

Schoolstraat 3a, 7255 CD Hengelo Gld.

C O N C E R T
ZONDAG

24 JULI
AMERIKAANS JEUGD
HARMONIE-ORKEST
„THE AMBASSADORS
OF MUSIC"

in Keijenborg en

Hengelo

PROGRAMMA CONCERTBEZOEK:

Aankomst zaterdag 23 juli om 17.30 uur
in de Kerkstraat te Hengelo Gld.

Zondag 24 juli

CONCERT TE KEIJENBORG
om 11.30 uur
bij de R.K. Kerk. Past. Thuisstraat

CONCERT TE HENGELO GLD
om 19.30 uur
nabij de Remigiuskerk, Kerkstraat

Maandag 25 juli om 8.30 uur vertrek van
de gasten vanuit de Kerkstraat, Hengelo

Talrijke personen en instellingen wordt
hartelijk dank gezegd voor hun mede-
werking

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan Hengelo 1988,
nr. l

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 20 juli 1988, gedurende één
maand, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzage ligt het dooir
de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli
1988 vastgestelde bestemmingsplan Hengelo
1988, nr. 1.

Aangezien tegen het ontwerp van dit bestem-
mingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad
zijn ingebracht en het vastgestelde plan niet af-
wijkt van het ter visie gelegde ontwerp-plan,
kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
geen bezwaren tegen het vastgestelde plan
worden ingediend.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 19 juli 1988.

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van

21 juli t.e.m. 13 aug.

DISBERGEN
woninginrichting

|: textiel en babymode•
Ruurloseweg 17 - Hengelo (Gld.) - Tel. 1425

IJsver. „Steintjesweide"
Leden en niet-leden opgelet!!
Fietst u graag en wilt u daarbij nog genieten
van Hengelo Gld en zijn prachtige omgeving?
Noteer dan deze dagen:

Maandag 15 t.e.m. vrijdag
19 aug. houden wij onze

AVONDFIETS-
VIERDAAGSE

Start el'ke avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij

sporthal „de Kamp" te Hengelo Gld.

Zie ook de raambiljetten

KAN JE RETS NIET
TEGEN TOUR-GEWELD?

Sla jij ook geen etappe over op televisie? En krijg je dan ook de
onbedwingbare behoefte om zelf op de trappers te gaan staan?
Bij 't nadoen van de grote jongens kom je zo een versnelling
tekort. Kom eens langs, wij hebben een uitgebreid assortiment
sport-en racefietsen, dus het geschikte model voor jou zit
er vast en zeker tussen.

Fietsspecialist REIND ZWEVERINK

ZATERDAG 23 JULI

BODY FLOUR PAINT SHOW

Presentatie Ad Holland

Aanvang 20.30 uur - Entree f 3 . —

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SNITSELS 100 gr 1.40
HAMBURGERS per «tuk 0.80
BOEREN LEVERWORST

100 gr 0.75
ZEEUWS SPEK 100 gr 1.10

Wegens vakantie gesloten van

maandag 25 juli
t.e.m. zaterdag 6 aug.
Maandag 8 jaug. staan wij weer geheel tot uw
dienst.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig te.m. 26 juli 1988

l Itr 3-STEBBEN V.D. EELAABT l».4ö
l Itr GOBTEB JENEVEB 16.95
l Itr ST ANDBE VIEUX 18.95
l Itr COEBEBGH BESSEN 14.95
l Itr GOBTEB BEEBENBUBG 14.95
l fles CANADIAN CLUB WHISKY 28.95
l fles SAFABI 15.95
l fles PEACHTBEE 14.95
l fles SANDEMAN SHEBBY, 3 soorten

7.95
l fles MABTINI 5.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

Inruilaktie scharen
Henckels International
Nu tijdelijk f 10,- terug
voor uw oude schaar.
Bij inlevering van uw oude schaar ontvangt u
t 10,- terug bij aanschaf van de hieronder
afgebeelde coupeuseschaar.
Zolang de voorraad strekt.

Alt 43482-200 ^_^
^40B^^

Aanbiedingsprijs

voor / 29,90

Inruilkorting f 10,—

U betaalt slechts f 19,90

HARM5EN

Bannink&traat 4
7255 AW Hengelo Gld.
TeL 06753-1220

J A HENCKELS
INTERNATIONAL

lekink 8, Hengelo G, Tel. 2888

Muziekver. „NIEUW LEVEN"
STEENDEBEN

vraagt voor haar blokfluitgroep een

bekwame leraar(es)
Inlichtingen: Bakermarksedijk 7,

7223 KJ Baak - Tel. 05754-684

SCHRÖDERSTOFFEN

Opruiming gaat gewoon door
DEZE WEEK EXTRA:

BREIKATOEN
per boi 1.-- en 1.95

SCHRöDER bij de kerk

Ruurlosewegl-Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Te koop 2.50 ha kuilgras
Enzerink, het Stapelbroek
Hengelo Gld, 05753-7229

Te koop koolplanten bloem
kool, sptruitkool, boeren-
kool, prei, selderij, peter-
selie, knolselderij, bieslook
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Vanaf heden Ie kwaliteit
duim-* sandalen en klomp-
schoenen, orthopedisch
Gevavi produkt, superpas-
vorm, tegen fabrieks-
prijzen.
Museum Gebr. Sueters
Uüenesterstraat lOa,
Keijenborg, tel. 05753-3030

Heren klompschoenen
orthopedisch Gevavi pro-
dukt, super pasvorm,
fabrieksprijzen.
Museum Gebr. Sueters
Uüenesterstraat lOa,
Keijenborg, tel. 05753-3030

Te koop Bamevel-
ders en jonge hennen aan
de leg bij J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond,
Tel. 05754-290

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Goh, zeg, wat ben jij lek-
ker slank. Door Malsovit
ben ik 10 kilo afgevallen
Malsovit wordt ook voor u
ambachtelijk gebakken
door bakkery Hekkelman,
Raadhuisstraat 35 Hengelo

Gaat u verven in de va-
kantie' Wij zijn de gehele
bouwvakvakantie OPEN.
Schildersbedrijf-drogisterij
Goossens, tel 05753-1297

Muziekver ST JAN
vraagt MATERIALEN
voor Rommelmarkt.
Deze kunnen worden ge-
bracht bij fam. Mullink,
Rponkhorsterstraat 9,
Keijenborg.

„D«e Achterhoek" schoon-
maak en onderhoud b.v.
zoekt voor een van haar
objecten in Keijenbarg een

parttime
medewerker (ster)

voor de vroege avonduren
Sollicitaties kunt u richten
aan

,De Achterhoek' b v
Keppelseweg 11
7001 CE Doetinchem
Tel. 08340-30626

Nieuwe motorzeis Stihl
FS 160-220

2e hands
motorzeis Stihl FS 96
motorzeis Jet 260
balkmaaier 3 PK 80 cm
Viking
balkmaaier 5 PK 100 cm
Tielburger
motorzaag Alpina prof 41
40 cm
motorzaag Dolmar 133
60 cm
motorzaag Echo, 60 cm
electrozaag Remington
35 cm
Enkele 2e hands
benzine cirkeknaaiers
electro kooimaaiers
2-wielige tuinbouwtrekkers

TUINBOUW- '"
MECHANISATIE

Jan Vleemingh
TokUJkseweg 9,
Steenderen, 05755-2005

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechts i lu.— p. dag
DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

KIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

Te koop Parel eetaard-
appelen. Lubbers, koster,
Tel. 05753-1625

Te koop AABDBEIPLANTEN (op bestelling).

A. MenkveM, Hengelo GM, Tel. 05753-2090



Borculo 31 juli a.s. in het teken van de kampioens motorcross!!!

Jacob Barth ujit Doetinchem, met op de achtergrond Pedro Traigter uit Epse, ,2 coureurs tuit deze omge-
ving, die in de motordtross op 31 juli in Borculo hoge ogen kunnen gooien naar de overwinning.

Zondag 31 juli wordt op circuit ,4e Kooibossen" de
4e ronde van het Nederlands kampioenschap motor-
cross solo verreden.
Op één dag en op hetzelfde circuit wordt de strijd
afgewikkeld m de 125, 250 en 500 cc.

Dit betekent dat in één wedstrijd alle Nederlandse
toppers in aktie komen en dat zijn er nogal wat.
Wereldkampioen John v.d. Berk, Dave Srijbos,
Pedro Tragter, Gert Jan van Doorn, Kees v.d .Ven.

BESLUITENLIJST BAAD HENGELO GLD

De gemeenteraad van Hengelo heeft in zijn vergade-
ring van 5 juüi 1988: l de notulen vastgesteld, van
zijin openbare vergadering van 7 juni 1988; 2 een
voostel aangenomen betreffende straatnaamgeving
in het buitengebied; 3 besloten tot aanpassing van
de gemeenschappelijke regeling van het Keikreatie-
schap „de Graafschap"; 4 besloten tot verkoop van
guxwid aan de NV W.O.G.; 5 het meerjarenprogram-
ma restauratie monumenten voor de jaren 1989-1993
vastgesteld; 6 eervolg ontslag verleend aan de heer
P. Tiesinga, als directeur gemeentewerken; 7 vast-
gesteld het ontwei ̂ bestemmingsplan Hengelo 1988,
nr. 1; 8 besloten tot gedeeltelijke honorering van een
verzoek tot partiële wijziging van het bestemmings
plan buitengebied 1984 tb.v. de fa. J. W. Besselink
en Zn te Keijenborg; 9 besloten toepassing te geven
aan artikel 19 WRO m.b.t. de bouw van een super-
mark aan. de Spalstraat-Zuivelweg door Veenendaal
Supermarkten B.V.; 10 de planninglijsten nieuwbouw
vernieuwbouw 1989-1993 vastgesteld; Heen krediet
gevoteerd in verband met de renovatie van de kleed-
accomodatie in gebruik bij voetballer. Pax; 12 een
krediet gevoteerd t.b.v. de aanpassing van de voor-
malige bibliotheekruimte in sporthal ,4e Kamp" als
peuterspeelzaal; 13 een voorstel aangenomen betref-
fende de verbouw van de openbare basisschool „Roze
gaardsweide" i.v.m. de bouwkundige integratie inge-
volge de Wet op het basisonderwijs; 14 een besluit
genomen betreffende de bouw van 6 woningen in het
bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed door woning-
bouwvereniging Thuis Best.

UIT HET WV ZOMEBPROGRAMMA

Zoals uit het zornerprogramma blijkt zijn er in de
komende dagen allerlei rondwandelingen in Hengelo
en Keijenborg.
Zo is er woensdag 20 juli 's avonds 19.30 uur een
natuurwandeling op „het Klooster" o.l.v. een IVN-
gids. Samenkomst op de vijfsprong Venneweg hoek
Rijnweg.
Donderdag 21 juli wordt een VVV avondwandeling
door het dorp Hengelo gemaakt. Samenkomst om
19.00 uur bij de ingang van de Remigiuskerk (toren)
Er wordt uitleg gegeven van onder andere de prach-
tige fresco's in de Remigiuskerk, het Meistersbankse
monument Synagogestraat, de vroegere herv. pasorie
en het Nicodemuspad en natuurlijk het bleekhuisje.
Het is gebleken dat deze rondleiding ook voor Henge
loers interessant is want er worden allerlei bijzonder
heden en anecdotes verteld, waarvan menigeen niet
op de hoogte is.
In Keijenborg en omgeving wordt op dinsdag 26 juli
de jaarlijkse klompenmakerswandeltocht gehouden
over de afstanden 7 en 15 km. De start is bij café
„de Smid", Kerkstraat 11, tussen 14.00 en 15.00 uur.
Ook in Keijenborg kan men iedere zondagmorgen
vanaf 10.30 uur klootschieten. Adres: eetcafé „de
Eikeboom", St Janstraat 69.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot Mare Besselink slaagde aan de
MTS te Doetinchem voor het diploma electro tech-
niek.

SPECTACULAIRE STRATEN MOTORCROSS
IN HENGELO GLD

Vorige woensdag werd in de Spalstraat te Hengelo G
de straten motorcross georganiseerd door de
schutterij Eendracht Maakt Macht in samenwerking
met Hamove. wiens leden het geheel technisch bege-
leidden. Het waren spannende en mooie wedstrijden,
waarvan het publiek, dat in grote getale was op
komen dagen, genoten heeft. Door de rijders werden
spectaculaire sprongen gemaakt en in enkele wed-
strijden werd op de streep de zaak pas beslist.
In een vlot tempo werden van 7 tot 9 uur wedstrijden
gehouden en na afloop trok het publiek massaal naar
de kermis.
De uitslagen waren:
125 cc: l W. van Wessel, 2 R. Lodewrjks, 3 J. Vreeken,
4 W. Zweverink, 5 J. Prasse, West Duitsland.
250-500 cc: l Eddy Looman, 2 I. Voorhorst, 3 D. Weus
tenenk, 4 F. Arendisen, 5 M. Roes, 6 C. Mulder, 7 A.
J. van Lenning.
Viertaktklasse: l J. Grooteboer, 2 H. Sauritz, West
Duitsland, 3 H. Jansen, 4 B te Slaa, 5 T Seesing, 6
H. Memelink.
Superfinale: met rijders uit de dirie klassen:
l en kampioen van Hengelo Gld I. Voorhorst, 2 E.
Looman, 3 F. Arendsen, 4 W. van Wessel, 5 J. Vree-
ken, 6 D. Weustenenk, 7 J. Grooteboer, 8 R. Lode-
wrjks, 9 H. Jansen, 10 H Sauritz.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkoorfen

jubileum- en gelegenheids-
kaorten

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

l

POLITEE-INFOBMATIE
van de Rijkspolitie (Hengelo GOd
Week 5 fce.m. 11 juli 1988
Op 7 juli kwam er een melding binnen van een per-
soon die meedeelde dat zijn TV-ontvangst werd ge-
stoord door vermoedelijk een geheime zender De
klacht is doorgegeven aan de radiooontroledüenst van
de PTT, die een onderzoek gaat instellen.
Op 7 juli kwam er een melding binnen dat iemand
al enige tijd op vaste tijdstippen wordt lastig gevallen
door een telefonische hijger. De dame in kwestie
vond dit een vervelende zaak en gaf het daarom door**
Een onderzoek wordt ingesteld.
Ook vond er een aanrijding plaats op de T-kruisisng
de Heurne-Hofstraat. Een automobilist reed over de
Heunne en wilde de Hofstraat inrijden terwijl een
andere automobilist over de Hofstraat reed en de
Heurne op wilde rijden. Doordat niet voldoende
rechts werd gehouden raakten beide auto's elkaar.
Beide voertuigen liepen schade op.
Op 8 juli werd 's avonds omstreeks 21.00 uur een 13-
jarig meisje iin het buitengebied van Hengelo aange-
randL Een en ander gebeurde onder bedreiging van
een mes. Nadat bleek dat het meisje niet op tijd
thuis kwam stelden de ouders een onderzoek in en
troffen het meisje aan, waarna zij de politie in-
schakelden. Een onderzoek werd ingesteld, waarbij
ook de afdeling jeugdzaken werd ingeschakeld.
Maandagavond 11 juli kon de vermoedelijke dader
van dit feit worden aangehouden en ingesloten. De
dader heeft het feit inmiddels bekend. De dader kon
worden geïdentificeerd naar aanleiding van infor-
matie door inwoners van Hengelo.
Op 9 juli belde een vrouw op en deelde mede dat zij
op vrijdagavond 8 juld op de parkeerplaats aan het

Elderink tegen de bumper van een andere auto was
aangereden. Ze was daar heving van geschrokken en
daarom naar huls gegaan. Na een rusteloze nacht
gaf zij dit alsnog door. Tot op heden heeft zich
echter nog geen benadeelde gemeld.
Op 10 juli werd door de politie geconstateerd dat
er enkele honden luidkeels stonden te blaffen. Daar
ddt blaffen aanhield werd de eigenaar opgezocht en
werd deze aangesproken over dit feit. De man was
al vroeg op, doch wij hadden de indruik dat er op
zondagmorgen voor 8.00 uur toch nog mensen van
hun rust willen genieten.
Op 11 juli meïdde een bewoonster van de Spalstraat
dat er een bloembak kelke buiten had gestaan, was
ontvreemd in de afgelopen nacht. Een onderzoek
wordt ingesteld1. Indien iemand gezien heeft welke per
soon dit „grapje" heeft uitgehaald', wordt hij verzocht
dit even te melden.
Op 11 juli werd bij een pand te Hengelo een gestolen
vandiktebank aangetroffen. Het voorwerp werd in
beslag genomen en zal worden teruggeven aan de
rechtmatige eigenaar.
Op 11 juM werd aangifte gedaan van vernieling van
eien antenne van een auto de afgelopen nacht. De
auto had geparkeerd gestaan in de Spalstraat.
Indien iemand iets van deze zinloze vernieling heeft
gezien, gaarne een telefoontje.
Als laaste wordt nog gemeld dat de vermoedelijke
daders van de woninginbraken (de Heurne en Sarink
kamp) inmiddels zijn aangehouden. Een onderzoek
wordt ingesteld
Een ieder wordt door de politie Hengelo een prettige
vakantie toegewenst.

G. P. DE LANGE

k ••

op de wereld

Huilers noemen we ze. En hun gekloog goot
werkelijk door merg en been. te spoelen
hulpeloos oon 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
P I E T E R B U R E N
r

BON |
Ja, ik red een zeehondeleven! i

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro i
ter waarde van f
Naam:
Adres: |
Kode: |
Plaats. ,

Stichting Zeehondencrècne Antwoordnummer 950 v
9960 WL Pieterburen (PosrzegetnÉetrxj(jig)(^

VISWEDSTRIJDEN

De Hengetose hengelspoTtvereniging HHV organi-
seerde viswedstrijden voor 55-plussers en dames,
waarbij zowel de deelname ails de vangsten redelijk
konden worden aangemerkt.
Voorzitter Hulstijn kon na afloop bij Concordia de
volgende prijswinnaars bekend maken:
l R Grotenhuys, 2 G. Firing, 3 G. Hulstijn, 4 A.
Kuiipertf.
Bij de dames waren het mevrouw Menop en Vrug-
gink die elk met 55,5 cm de meese vis vingen. Het
lot moest hier de, beslissing brengen.
De uitslag was: l mevr. M. Menop, 2 mevr. G. Vrug-
gink, 3 mevr. G. Hulstijn, 4 mevr. A. vxl. Lende.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelïnkstraat 16 - Hengelo Gld

AMERIKAANS JEUGD HARMONIE-ORKEST
OP CONCERTBEZOEK IN HENGELO GLD

Naar aanleiding van een gesprek tussen organist
Wlm van de Panne uit Bleiswijk en koordirigent Jan
Kleve uit Velswijk ontstond het idee om eens een
koor uit Amerika uit te nodigen voor een bezoek.
Wim van de Panne, die in 1987 in Kedjenborg en Hen-
gelo orgelconcerten verzorgde en regelmatig tournees
door Amerika maakt, heeft daar contacten gelegd.
Zo komt het Amerikaanse muziekgezelschap „The
International Ambassadors of Music" dat een trip
door Europa maakt, van zaterdag 23 t.e.m. zondag
24 juli in Hengelo en Keijenborg.
Het muziekgezelschap bestaat uit jongens en meisjes
in leeftijd variërend van 16 tot 22 jaar. Het zijn
muziekstudenten uit Amerika en Canada, met als
vestigingsplaats Noord-Dakota.
De leiding berust bij Dr Merton Utgaard en Mr. Mer-
vin Ely, voorzitter van het kunstdepartement aan
het B±smarck State College in Noord-Dakota.
De groep komt zaterdag 23 juli omstreeks 17.30 uur-
in Hengel» Gld aan in de Kerkstraat en zondag 24
juli wordt om 11.30 uur een concert gegeven bij de
R.K. kerk te Keijenborg en om 19.30 uur bij de
Remigiuskerk te 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



VAKANTIE IN BINNEN- OF BUITENLAND
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

gerrits + lammers bv

Al meer don 35 jaar zekerheid!

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80

p.d.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

7oor informatie:

3PALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753 - 3000

BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL. 08340 - 34025

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.

> —>

M
LidNVM

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse
andijvie kg

Hollandse

tomaten 500 gr

79
98

WAARDEBON
500 gr gehakt h.o.h. +
500 gr fijne braadworst

samen 798

AH dubbelvla
choc.-van. of
van.-aardb.

Frans stokbrood

400 gr

175

149

Gegrild gehakt

100 gr

Gebraden

kipfilet 100 gr 179

ZaterdAffvoordeel:

Tartaar

500 gr

Hartevelt

f^ \3 ÏC jonge jenever Itr

Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van vrijdag 22 juli t.e.m. zaterdag 13 augustus 1988

ZIJN WIJ GEOPEND
Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.
Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur

In de vakantieperiode
wordt niet bezorgd.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

v Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. V

Gazelle maakt fietsen leuker

Fietsspecialist

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

... en fietsen van Gazelle
zijn niet alleen leuk, maar
ook goed... heel goed
zelfs. Gemaakt voor jaren-
lang fietsplezier.

Er is al een echte
Gazelle voor f 619,- En het
onderhoud is bij ons in
goede handen.

Gozef/e,
u ziet het verschil

GAZELLE
Gjutll«ft*u«n rijden op Vredeutin b»nden.

Ma. en di. 25 en 26 juli:

Schouder- J^ M f^

Teachers whisky

fles

1785
1995

karbonade kg ' l Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld.

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

DANSEN met

LIBERTY
ZONDAG 24 JULI

Zondag 31 juli

La Strada
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 JULI

Hervormde Kerk (Bemigiuskerk)
10.00 uur: ds. Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur: Mw. Hendriksen (jeuigddienst)

Vryz. Herv. kerk
Geen dienst.

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

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

NU OOK REPARATIE VAN
HLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Avond-en weekenddienst doktoren
radens 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 18 UMU. 24 juli

B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: ma. t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
R Eil, tel. 1420.

NIEUW Alannnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

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

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Keijenborg: Past Thui&straat 18 tel 05753-1543
Spreekuur: ma. te.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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 23 juli: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 24 juli: 10.00 uur Woord en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en dondei dagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keyeiiborg
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 Maatscliappeujke 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 Steendei:ent telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Denneniust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzonging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.60 uur.


