
57e jaargang no 43 dinsdag 25 okt. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldyk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

Vertrouwd
en altijd
lekker

KEURSLAGER

Rib- en Haas
Karbonade

495
Da's mooi

meegenomen!
Verse Kippepoten

l kg

495

SPECIAL
Franse

Rundervink

"" 185
Voor de Boterham
Gelderse Gekookte
Worst
150 gr 150

MAANDAG, DINSDAG. WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden

500 gr verseworst (fijn of grof)

DONDERDAG. VRIJDAG. ZATERDAG

500 gr schouderkarbonade

500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

3.95
3.95

KEURSLAGER

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand va n

lekker vlees

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
H
Q

Bakkerij Bruggink
g RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358
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ö
W

Z
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Deze week: a

KRENTE- of l
ROZIJNENBROOD "

van 4.75 voor 4,25 *
o
M

30 NVA • H3HHVH 3KHVAI 3O NVA

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershock 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Te koop jonge hennen
Gevraagd konijnen voor
de slacht. Goossens, Voort-
seweg 6, Toldijk.
Tel. 05753-1670.

Plant nu BLOEMBOLLEN
Grote keuze, lage prijzen
Waamelinkj Keijenborg
Tel. 05753-1334

Volop winterharde

bloeiende VIOLEN
KWEKERIJ

HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg, 05753-1395

Jonge man, 35 jaar, met
vaste baan zoekt serieuze
kennismaking met meisje
of jonge vrouw. Postbus
67, 7255 ZG Hengelo Gld

Te koop prima consumptie
aardappelen. E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Hengelo
Tel. 05753-1567

lexeler
DEKBEDDEN EN ONDERDEKENS

Een natuurlijke remedie tegen slapeloosheid,
reuma-, spier- en gewrichtspijnen!

.

Deze week bij uw Echte Bakker:
Afd. brood:

JOGGINGBROOD
Rijk aan belangrijke voedings- en
bouwstoffen

800 gram Z.OO

Doe mee aan de joggingbrood

prijsvraag
Ie prijs joggingpak
2e prijs krentewegge
3e prijs slagroomtaart

Deelnameformulier bij uw Echte Bakker.

Afd. banket:

GEVULD

SPECULAAS

1.95per 100 gram

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

Hotel LANGELER
heeft weer iets
nieuws voor Hengelo
Gld en omgeving

Wij hebben een nieuwe manier om

mensen, die in het huwelijksbootje

willen stappen of een feest willen

vieren inlichtingen te verschaffen.

Thans beschikken wij over een video-

band om u daarover te informeren.

Tevens is deze band bij ons te huur.

Voor verdere inlichtingen kan men

terecht bij:

H O T E L L A N G E L E R
Spalstraat 5 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1212

Deze week
, NNIND/MQLENBXKKERS

OUDE WIJVENKOEK 2.40

SPECULAAS

250 gr 3.25

WINDMOLENDAKKER

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

geldig van 26 oktober t.e.m. 8 november

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

_ Florijn citroen-

«Yji v"tcU* brandewijn

o<.A* ^
\*#

NMS Spaaraktie

Als u nu een spaarrekening bij ons opent met een loop-

tijd van resp. 1,2,3 of 5 jaar, krijgt u

DE
HOOGSTE

RENTE
Deze rente's zijn resp. 5,8 - 6,0 - 6,3 en 6,5%

MOOT meer Informatie:

Deze aktie

loopt tot

l nov. a.s.

Spaarbank

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

GEZOND AFSLANKEN
Met 3 volle maaltijden per dag en met gezonde voeding. Niet te geloven?
Toch is het waar!
Afslanken betekent niet alleen "minder wegen", maar bewust worden
van een gezonde levenswijze. Geen liflafjes, maar met de pot mee-eten!

Op gewicht gekomen bij E.G.A. kunt U dit met onze gezonde voeding ook
blijven! De E.GA. is Nederlands betere Afslank- en Bttgeleidingsclub,
zowel in groepsverband als in wekelijkse schriftelijke cursussen.

Inschrijfgeld f 16,-; cursusgeld f 10,- per week.
Op gewicht gekomen kunt U Uw gehele leven gratis 1x per maand op
elke gewenste cursusplaats op controle komen.
Leer gezond eten met Uw gehele gezin en voorkom ernstige ziekten
door slechte voeding. Let wel:
"Jong eten leren, is gezond oud worden."!
Welkom bij de groepscursus in Uw omgeving:

Cursusl.: Mevr. H. J. T. M. Roelvink, 05752-6760
NIEUW - E. G. A. ook in Hengelo (Gld.)
Elke donderdagavond vanaf 3 november van 19.00-20.00 uur in
café „De Eikeboom", St. Janstraat 69, Keijenborg.

LANDELIJKE CLUB VOOR
BETERE VOEDINGSGEWOONTEN

E.GA- Nederland
/k E.r,l, C,.i„ Afiliik-

Oosthaven 35 - 2801 PE Gouda - Telefoon 01820-28619

AM
Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

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



Nu ik mijn mama en papa ken, <*v
ben ik blij dat ik geboren ben. '

Veel sneller dan we dachten,

maar ik kon niet langer vachten.

Gelukkig en dankbaar laten vij weten^

tm,
ZAL IK GAAN HETEN.

Jan en ftoria Kemp

St Janstraat 28 7256 BC Keijenborg

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die op

welke wijze dan ook, onze 40-jarige trouwdag

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

GERRIT EN GERRIE RUESINK

7255 KN Hengelo Gld, oktober 1988.

Riefelerdijk 3.

30 OKTOBER
11.OO— T7.OO uur
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Geef bloed - Geef leven
Op dinsdag S nov. 1988
organiseert de afd. Hengelo Gld van het
Rode Kruis in „Ons Huis"

haar 30e

BLOEDPLASMA-
AVOND

Iedere volwassene, tussen 18 en 65 jaar, die

gezond is, kan zonder bezwaar wat bloed af-
staan (nog geen halve liter).

NIEUWE DONORS zijn van harte welkom!

Zij kunnen zich opgeven bij:

mevr. J. J. Eil-van Oest, Beatrixlaan 16,
tel. 1420

mevr. J. G. J. van Aken-Reulink,
St Janstraat 51, tel. 2627

Naam

Adres

Woonplaats

Huisarts

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan

Oosterwijkse Vloed 1983

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 31 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
bij Koninklijk besluit van 7 september 1988,
nr. 12, aan het door de raad der gemeente Hen-
gelo op 13 maart 1984 vastgestelde bestemmings
plan „Oosterwijkse Vloed 1983" - dat ingevolge
artikel 28, derde lid, van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening geacht wordt te zijn goedge-
keurd - alsnog goedkeuring is onthouden voor
wat betreft het nader op de plankaart aan-
gegeven plangedeelte.

Het desbetreffende niet-goedgekeurde plan-
gedeelte wordt globaal begrensd door het ge-
bied gelegen tussen de (geprojecteerde) straten
Middenweg en Torenzicht, Zelhemseweg en de
watergang Oosterwijkse Vloed te Hengelo.
De goedkeuring van het bestemmingsplan
Oosterwijkse Vloed 1983 is voor het overige in
stand gebleven en derhalve onherroepelijk.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende
bescheiden alsmede het hierboven genoemd
Koninklijk besluit liggen met ingang van 27
oktober 1988 voor een ieder ter gemeente-
secretarie (sectie bestuurszaken) ter inzage.

De burgemeester van Hengelo voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 25 oktober 1988.

UW Hengelo Gld

START NIEUW PROJECT:

Woensdagmiddag 2 nov. a.s. in „De Bleijke'

om 14.00 uur

60 + -ers kunnen zich hiervoor aanmelden.

Zowel dames als heren zijn welkom.

Aanmelding: mevr. Verhoeff, tel. 1389

De CPB afd. Hengelo Gld

organiseert bij voldoende deelname een

CURSUS ENGELS voor beginners
Iedereen die belangstelling heeft kan meedoen.

Inl. en/of opgave bij:

mevr. DISBERGEN-BESSELINK

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Heeft helderziende TON

en kijkbol of waarzegglas?
Nee, op die manier helderziende is Ton
van der Bos nu ook weer niet. Hij had
een wat troebele kijk op de dingen
en de wereld. Eerst dacht hij dat het
aan de wereld lag . . Maar 't lag voor
aan z'n ogen. En via de hulp van
OPTICIëN GROOT KORMELINK
ziet hij alles weer helder.
En hij is heel vakbekwaam en secuur
geholpen. Dus ziet hij ook helder dat
alleen een vakman goed genoeg is voor
kostbare ogen.

*
^

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeloG. Spalstraat27 Twello Stationsstraat9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

's MAANDAGS GESLOTEN

Gediplomeerde opticiens

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

NIEUWE OOGST

SPAANSE MANDARIJNEN
zonder pit NU GOEDKOOF!

extra grote
middelgrote

ZOETE APPELS

STOOFPEREN

25 voor 6.95
40 voor 6.95

3 kg 4.95

3 kg 4.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

10RCHIDEEëNSTUKJE 5.95
WEGENS ENORM SUCCES nogmaals deze week

BLOEMBOLLEN
tegen lage prijzen

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

DIT IS JE KANS!

KOM BIJ DE MUZIEK
De volgende instrumenten zijn nog vrij:

— dwarsfluit

— schuiftrombone

- tuba
- corhoorn

Wij hebben een EIGEN OPLEIDING!

Aanmelden bij:

KON. HARM. ,CONCORDIA'
G. LENDERINK, Tel. 1223

G. GROOT BRUINDERINK, Tel. 2815

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

S pee ia a/ deze week:

1 kg KABELJAUWFILET

14.50

ledere woensdag HARINGDAG

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld» Tel. 05753-1374

rt'l
| Zeer elegante

wandelpump

enorm m pasvorm

• Blijvende pasvorm. * Voetvormbodem met ingebouwde
voetnoltesteun. • Perïekte hielsluiting • Beste kwaliteit.
• Sportieve rubberzooi met anti-slip-protiel

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

APPELS, gezond en lekker!
Wij hebben nu volop:

Elstar, Jona Gold, Goud-

reinetten, Golden Deïicious

en Lombarts

Stoofperen en

klei-aardappelen

ALLES UITMUNTENDE KWALITEIT

FRÜTBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - 05753-1243

VLEES VOOR FIJNPROEVERS

VERSE WORST 500 gr 4.25

HIPS 500 gr 2.75

GEBRADEN GEHAKT

100 gr 1.20

SLAGERSHAM 150 gr 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

SCHOUDERKARBONADE
500 gr 3.98

OLYMPIA SCHIJVEN

per stuk 1.00

FIJNE LEVERWORST

100 gram 0.89

KATENSPEK

100 gram 1.68

P.S. Tevens het adres voor de verzorging

van uw

DIEPVRIES PAKKETTEN

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

CAFE-RESTAURANT-SLIJTERIJ

Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

HET SPECIAAL BIERENCAFE

VAN HENGELO GLD EN OMGEVING

40 speciaalbieren

GROLSCH op tap

In de maand oktober is het

bier van de maand

GROLSCH BOKBIER

Bij aankoop krat bokbier

l BOKBIERGLAS GRATIS

Nu ook HEINEKEN en

HERTOG JAN BOKBIER

05753-1252

FANCY-FAIR
in St Maria Postel

TENTOONSTELLING
VERKOOP van handwerkmaterialen

RAD VAN AVONTUUR en vele andere
attracties.

T.b.v. de handwerk- en hobbyclub van

.centrum ST. MARIA POSTEL
KEIJENBORG

ZONDAG 30 OKTOBER

vanaf 14.00 uur

Steeds voorradig prima
consumptie-aardappelen
en uien. G. Wullink, Ban-
ninkstraat 54a, Hengelo G
Tel. 05753-1427

A.s. zondag

met prachtige prijzen
w.o. extra grote vlees-
pakketten

CAFÉ

„D'n Olden Kriel"
Wichmond - Tel. 05754-285

Voor HAARFRUTSELS,
WESTERNDOEKJES,
SJAALS, waaronder van
zuivere zijde.
Daarvoor kunt u terecht bij

Natuurlijk ook voor
modieuze CEINTUURS en
SIERADEN.
Hoek Spalstraat -
St Michielsstraat.

Openingstijden: do. 13.30-j
18.00 uur, vr. 9.00-21.00
uur, zat. 9.00-16.30 uur

Trekking

787e Staatsloterij

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

LGevraagd een hulp in de
(huishouding voor 2 mor-
jgens in de week. G. J.
JBobbink, Dr. A. Ariëns-
Istraat 35, Steenderen,
iTel. 05755-1634

RIERHEESTERS
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 ..„ ,
Voor het slijpen van vee-
scheermessen en rep. app.
Slijpinrichting H. Jansen,
„de Kei", St Janstr. 65,
Keijenborg, tel. 05753-1773

[SPORT GOED
met SPORTGOED

f van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Eet u slank met Malsovit.
Met Malsovit valt u l tot
3 kilo per week af. Malso-
vit is excl. verkrijgbaar bij
bakkerij Hekkelman, Raad
huisstraat 35, Hengelo Gld

Te koop garage-kanteldeur
2.10 m hoog, 2.20 m breed
Tel. 05752-6680.

Wie heeft er een zwart
katertje gevonden?
Hij heeft een wit buikje,
witte sokjes. Beloning.
Tel. 05753-1019



D.GARRITSEN
AARDAPPEL-, GROENTE- EN

FRUITBOERDERIJ

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

DEZE WEEK:

WITLOF, eigen oogst
per kg vanaf 1.50

ZOETE DRUIVEN per kg 1.25

LOMBARTS APPELEN
3 kg voor 2.50

HUTSPOT panklaar 750 gr 0.95

OPEN:

maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur
vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Te koop gevraagd: gebr. wasmachine, koelkast, gas-
fornuis, stofzuiger. Tel. 05753-2771, na 18.00 uur.

BLOED DOET LEVEN!!
De moderne geneeskunde is zonder de beschikbaar-
heid van bloed ondenkbaar geworden. Daarom is het
een groot voordeel voor de patiënten in ons land dat
gezonde mensen telkens weer bereid zijn één of twee
maal per jaar een halve liter bloed af te staan.
Alleen omdat er zoveel bloeddonors zijn is het moge-
lijk dat:
- er meer dan 1600 transfusies per dag kunnen

worden gegeven bij operaties en ter bestrijding van
ziekten;
- er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen

van bloedplasma-eiwitten gereed staan om acuut
bloedverlies bij slachtoffers van ongevallen te kunnen
bestrijden;
— er gevriesdroogde preparaten en bloedstollings-
eiwitten beschikbaar zijn, waar patiënten met bloeder
ziekten een bijna normaal leven kunnen leiden.
Elk jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedpro-
dukten groter.waardoor er ook steeds meer nieuwe
donors nodig zijn.
Iedere gezonde volwassene van 18 t.e.m. 65 jaar, kan
donor worden; men kan zonder risico gemakkelijk
een halve liter bloed één- of tweemaal per jaar mis-
sen. Elk mens heeft 5 a 6 liter bloed en na de bloed-
afgifte maakt het lichaam snel - binnen enkele weken
weer nieuw bloed aan.
Bovendien wordt bij elke donor vooraf nagegaan of
zijn/haar gezondheid het geven van bloed toelaat,
door middel van keuring.
Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zij
nog geen bloeddonor is; immers men kan plotseling
zelf ook eens een transfusie met bloed of een bloed-
produkt nodig hebben.
Het Rode Kruis afd. Hengelo Gld organiseert op
dinsdag 8 november in „Ons Huis" een bloedafname-
avond en doet een beroep op alle gezonde volwasse-
nen een halve liter bloed af te staan.
U redt misschien een mens!

AANVALLEN!!!

Bestel tijdig uw
Kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialisL

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

KNGB NATIONALE GYMNASTIEKWEEK
31 oktober t.e.m. 5 november
OOK ACHILLES DOET MEE
Wel eens op de trampoline gesprongen? Afzetten en
hup omhoog! Lekker vliegen als een vogel in de lucht
Je maakt een salto, draait in de lucht. Dat is gym-
nastiek, dat is sport.
Dansen is ook sport! Bijvoorbeeld jazz-dans. Je
springt, danst, buigt en zwaait op het ritme van de
swingende muziek. Moe word je ervan, maar ook fit
Dat is pas gymnastiek, dat is sport.
Voel je meer voor turnen met toestellen? Zoals de
brug-ongelijk, het paard, de evenwichtsbalk? Dat is
gymnastiek, heerlijk. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Kleutergymnastiek
Kleuters bewegen speels en spelen bewegend. Ze lo-
pen, huppelen, ontdekken, rennen, maken een koprol-
letje, springen, doen verschillende vang- en loop-
spellen. Dat vinden ze fijn.
Gymnastiek voor de jeugd
Gymnastiek als sport is opwindend. Je blijft sportief
spelen en bewegen in je vrije tijd. Je kunt ook pro-
beren verder te komen in de wedstrijdsport. Bij de
gymnastiekver. heb je steeds een vertrouwde, des-
kundige leiding.
Turnen
Bij turnen gaat het erom dat je lenig bent en je be-
wegingen goed in elkaar laat verlopen. Met je leef-
tijdgenoten beweeg je op toestellen: evenwichtsbalk,
mat, brug, ringen, rekstok, paard.
De een kan het beter dan de ander. Je laat je door-
zettingsvermogen zien, ook als het even wat minder
gaat.
Jazz-dans
Dansen op jazz-muziek. Je mag ook populaire muziek
soul, rythm, and bluesmuziek kiezen. Je hele groep
beweegt gelijktijdig op de ritmische klanken van deze
moderne muziek.
Iedereen, jong en oud, kan jazz-dansen.

Café MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

TEL. 05755-1204

Zaterdag 29 oktober a.s.

DE BERINI'S

Kaarten in voorverkoop - VOL : : VOL

Heren spijkerbroeken v.a. 29.00 - 39.00 - 49.00
Herentruien 49.95

Moderne Kinderspijkerbroeken 29.00

Kindertruien 14.95
Op is op Stofjassen ook wit 4 stuks nu 100.00
Op is op Bakkers-kokskieding 4 stuks nu 100.00

Op is op Schildersbroeken 4 stuks nu 100.00
Hoes lakens l-pers. p. st. 17.50 2 stuks 30.00
Hoeslakens 2-pers. p. st. 20.00 2 stuks 35.00
Kwaliteits-dekbedden l-pers. 65.00

2-pers. 85.00
Overalls per stuk 60.00 2 stuks 100.00
Op= op: Dames- en heren winter jacks 59-00
Khaki wer kb roeken, maten M-L-XL, 4 stuks 100.00

KOOPJESHAL H. HOEKSTRA
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3840

's Maandags gesloten

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDOIII

Belangrijk nieuws voor Hengelo,

Keijenborg en omstreken

In samenwerking met de gemeente Hengelo en
de medewerking van een aantal sponsor-be-
drijven wordt eind november 1988 uitgebracht:

Kaart & Kwartetspe
GEMEENTE HENGELO, PROV. GELDERLAND
In het spel, dat 55 kaarten bevat, zijn thema's
verwerkt over Leven, Wonen en Werken in de
gemeente.
Het spel wordt verkocht tijdens een bliksem-
verkoopaktie voor de prijs van f 7.50 per
exemplaar.
Wilt u verzekerd zijn ook in het bezit te komen
van zo'n spel, dan wordt u aangeraden van
tevoren te bestellen.

De oplaag voor de verkoopaktie is 1500.
OP - OP

EEN UNIEK

BEZIT

VOOR NU EN

LATER

EENMALIGE

UITGAVE

BESTELBON voor het kaart- en kwartetspel Hengelo Gld

Naam

Adres

Plaats Tel.nr.

De bon in te zenden of af te geven bij het secretariaat: A. Lubbers,
Kerkstraat 17, Hengelo Gld, tel. 1253.
Bestellingen te doen vóór 20 november a.s.

,C R E S C E N D O', 'n aktieve vereniging

LUBBERS WOONWINKEL HEROPENT
Lubbers Woonwinkel aan de Raadhuisstraat 45 te
Hengelo Gld, heropende onlangs met een drie dagen
durend Open Huis zijn totaal opnieuw ingerichte
zaak in meubelen en woninginrichting.
Burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen ver-
richtte de officiële opening en prees de eigenaar, de
heer R. J. Lubbers voor zijn doorzettingsvermogen
en het bezit van zo'n prachtige zaak.
Het interieur is helemaal aan de eisen van de tijd
aangepast en de kollektie onderging ook uitbreiding
waarbij vooral de aanbieding in lederen zitmeubelen
en waterbedden in het oog sprong.
Door de nieuwe herinrichting is het geheel zeer over-
zichtelijk opgesteld en kan het publiek in alle rust
het gebodene bekijken.
Ook op het gebied van woninginrichting heeft Lub-
bers Woonwinkel een uitgebreide keus en veel te
bieden.
Veel mensen kwamen de heer en mevr. Lubbers com-
plimenteren met hun nieuw ingerichte zaak, waarbij
wij gaarne de onze voegen.

Afsluiting feestelijkheden rond viering 50 jaar dorp Keijenborg

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijn 070-614614

/-$-\ nMtertandM hortvbcttfev
i~ Vjp vnerden van de hartsdchtng

Margreet Willemsen~Seesing op de fiets van de aktie-verloting Keijenborg, 50 jaar dorp in beweging

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
11 oktober t.e.m. 17 oktober 1988
Wederom zijn er aangiften binnen gekomen terzake
vernieling. Een tweetal geparkeerd staande auto's
waren het doelwit. Van een personenauto, gepar-
keerd staande aan de Oranjehof, werd de buiien-
spiegel vernield. Van een personenauto, geparkeerd
staande op de Veemarkt, is de buitenspiegel en an-
tenne vernield.
Ook zijn er deze week weer een tweetal fietsen ont-
vreemd bij een horecazaak. Beide fietsen zijn ver-
moedelijk door de dief „geleend" daar de fietsen na
enkele dagen boven water kwamen.
Heeft u al een postcode in uw fiets? Het maakt ons
het terugzenden van een aangetroffen fiets veel ge-
makkelijker.
Naar aanleiding van een melding terzake mogelijke
dierenmishandeling is door ons een onderzoek inge-
steld. Uit controle bleek dat hier geen sprake was
van dierenmishandeling.
Door een opsporingsvliegtuig van de provincie Gel-
derland werd ons medegedeeld dat er mogelijk drijf-
mest werd uitgereden. Dit was echter niet het geval.
Het uitrijden van drijf mest is namelijk niet altijd
toegestaan. Om inlichtingen kunt u altijd bij ons
terecht.
Op de Veldhoekseweg te Veldhoek vond een aanrij-
ding plaats tussen een linksafslaande personenauto
en een achteropkomende personenauto, alleen mate-
riële schade.
Door ons is een persoon aangetroffen die dermate
veel aan Bacchus had geofferd, zodat hij niet meer
thuis kon komen. Hij sliep in de berm van de weg.
Nadat hij door ons was wakker gemaakt en thuis
was afgezet, beloofde hij beterschap.
Door Veilig Verkeer Nederland werd in samenwer-
king met garagebedrijf Herwers een banden- en ver-
lichtingscontrole gehouden. 30 personenauto's werden
gecontroleerd. Bij een zevental is de verlichting bij-
gesteld. Daar we nu de donkere perioden ingaan is
het van het grootste belang dat uw verlichting op de
juiste manier is afgesteld. Door ons zal daar zeker
op gelet gaan worden. Heeft u al reservelampjes in
de auto?

De slechte weersomstandigheden ten spijt heeft het
dorp Keijenborg op waardige wijze het 50 jaar be-
staan onder het motto: Keijenborg 50 jaar dorp in
beweging, feest gevierd.
In een tweedaagse met o.a. braderie, dorpsmoal en 'n
grootscheepse verloting, werd daaraan gestalte ge-
geven.
Uit de trekking van de verloting, verricht door nota-
ris Mr. A. Schellenbach, kwam als winnaar van de
hoofdprijs (een fiets) Jan Kemp naar voren.
Deze stelde als rijwielhandelaar, annex autobedrijf
spontaan zijn prijs weer ter beschikking.
Hierdoor viel de prijs toe aan de volgende winnaar,

t.w. Margreet Willemsen-Seesing uit Hengelo.
Blij verrast kreeg zij de uitnodiging om naar het
bedrijf van de heer Kemp aan de St Janstraat te
Keijenborg te komen, waar het feestcomité 50 jaar
dorp Keijenborg gereed stond om haar de damesfiets
te overhandigen.
Het feestcomité bestaande uit Jan Delsink, Marga
Booltink-Otten, Martin van Hal en Riek Goossens-
Lichtenberg, heeft besloten de commissie niet op te
heffen, maar de aktiviteit erin te houden.
In elk geval moet volgend jaar de door de regen uit-
gestelde Super Zeskamp plaatsvinden.

HULPDIENST 12,5 JAAR

Binnenkort zal het 12,5 jaar geleden zijn dat de
Stichting Hulpdienst Hengelo-Keijenborg is opge-
richt. Het stichtingsbestuur treft momenteel voorbe-
reidingen dit jubileum op gepaste wijze te herdenken
De hulpdienst is opgericht in aansluiting op de tot-
standkoming van Tafeltje Dekje, welke reeds 2,5
jaar had gefunktioneerd en alzo 15 jaar bestaat en
thans onder auspiciën van de hulpdienst ressorteeert
Diverse instanties zijn in de stichting vertegenwoor-
digd t.w. de parochiële caritasinstellingen van Hen-
gelo en Keijenborg, de diakonie van de N.H. ge-
meente, de pastores, de maatschappelijke dienstver-
lening, de UW, de kruisverenigingen, de stichting
welzijn Keijenborg e.o., de KPO en de CPB.
De hulpdienst wordt geleid door een viertal dames
t.w. mevr. Rijpkema, Fokkinkweg 17 en mevr. Lub-
bers, Banninkstraat 52, voor de gevallen om hulp in
Hengelo en door mevr. van Aken, St Janstraat 51
en mevr. Hakvoort, Uilenesterstraat 4 ten behoeve
van de aanvragen om hulp uit Keijenborg.
De leidsters kunnen voor tal van vormen van hulp-
verlening een beroep doen op vele vrijwilligers,
wonende in de gemeente Hengelo. Een aantal van
hen komt regelmatig bijeen samen met de leidsters
om een en ander zo goed mogelijk te coördineren.
Op deze wijze ontstaat een goede betrokkenheid bij
de dienst en wordt tevens gepoogd de hulpbehoe-
vende inwoners zo zinvol mogelijk van dienst te zijn
Het bestuur heeft grote bewondering voor de inzet
en het enthousiasme welke de leidsters en vrijwilli-

gers ten toon spreiden en dat allemaal ten nutte van
de mens in nood.
Ter gelegenheid van dit jubileum zal op 5 november
a.s. een receptie worden gehouden in hotel Leemreis,
te Hengelo Gld, van 15.00 tot 17.00 uur, om daarmee
in de eerste plaats een ontmoeting te doen plaats
vinden van een ieder, die zich hoe dan ook heeft in-
gezet om de doelstelling van de hulpdienst te reali-
seren.

AGENDA OPENBARE RAADSVERGADERING

Bij de openbare raadsvergadering op maandag 31
oktober a.s. komende volgende zaken aan de orde:
l opening; 2 vaststelling van de notulen van de
openbare vergadering van 4 oktober 1988; 3 inge-
komen stukken en mededelingen; 4 voorstel betref-
fende het liquidatieplan, verband houdende met de
opheffing van de gemeenschappelijke regeling „Regio
nale Woonwagencentra Oostelijk Gelderland; 5 voor-
stel tot verkoop van een strookje grond aan de heer
A. J. J. Notten; 6 voorstel tot verkoop van grond aan
de NV Provinciale Gelderse Energie Maatschappij;
7 voorstel betreffende de doorverkoop van een met
gemeentegarantie gebouwde premie A-woninu;
8 voorstel tot verdeling van de subsidiegelden in het
kader van de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling ter
stimulering van emancipatiewerk; 9 voorstel tot be-
noeming van een directeur gemeentewerken; 10 be-
grotingswijzigingen; 11 rondvraag; 12 sluiting.



KAARTAVONDEN
SEIZOEN 1988-1989

28 oktober -18 november -16 december

20 januari - 10 februari - 3 maart - 31 maart

café eoen evers
VELSWIJK tel.08344-392

Philips
draagbare compact
disc-soeler D 6800
Superieur CD-geluid is onmisbaar uit en thuis.
Aansluiting voor 2 koptelefoons, dus samen
genieten. Ook aan te sluiten op HiR-installatie
Voor deze prijs is het zonde
om zonder CD door het leven
te gaan.

winters
Spalstraat 8, 72Ü5 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1280

TE KOOP:

consumptie-aardappelen

Parel, Susprise en Irene, ook kriel

Uitmuntende kwaliteit, alles eigen teelt

Tevens elke werkdag

verse WITLOF

van snijlof tot superklasse (ook zaterdags)

WITLOFKWEKERIJ

A. F. T. NIJENHUIS
Toverstraat 2 - Baak - Tel. 05754-477

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GUL
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

S.V.C. '53 S.V.C. '53

Schoorsteenveegcentrale

Doetinchem e.o.

Het enige erkende en echte
bedrijf met 30 jaar ervaring.

Bergs tr. 48 - Zei hem

Tel. 08342-1132

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

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

Telefoon 05753-2524

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f lu.— p. dag
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Turbana

bananen

Spercie-

boontjes

125

298
Achterham

100 gr

Weense snijder

gratis gesneden

179

184

Gymnastiekver. ACHILLES
Van 31 oktober t.e.m. 5 november houdt de
gymnastiekver. „ACHILLES"
weer een OPEN WEEK
U bent van harte welkom tijdens een of meer-
dere lessen. U kunt komen kijken of zelf a
aktief meedoen. Dit laatste op eigen risico.
De lessen worden in de gymnastiekzaal aan de
Leliestraat gehouden, m.u.v. de donderdag-
morgen, deze les is in sporthal „de Kamp",

maandag:
16.30-17.30 uur jongens van 5 tot 7 jaar
17.30-18.30 uur jongens van 7 tot 8 jaar

dinsdag:
16.00-17.00 uur jongens van 9 tot 12 jaar
17.00-18.00 uur meisjes van 8 tot 9 jaar
18.00-19.00 uur meisjes van 9 tot 11 jaar
19.00-20.00 uur jongens/heren
20.00-21.00 uur dames/meisjes vanaf 15 jaar

woensdag:
16.00-17.00 uur meisjes jazz 12 tot 13 jaar
17.00-18.00 uur meisjes gym 7 tot 8 jaar
18.00-19.30 uur selectie
19.30-20.00 uur meisjes gym 12 tot 14 jaar
donderdag:
10.00-11.00 uur dames jazz (sporthal)
16.30-17.30 uur meisjes jazz 9 tot 12 jaar
17.30-18.30 uur meisjes jazz 12 tot 13 jaar
18.30-19.30 uur meisjes jazz vanaf 14 jaar
19.30-20.30 uur dames gym (grondgymnastiek)
20.90-21.30 uur dames gym (toestellen)
21.30-22.30 uur dames jazz
zaterdag:
10.00-11.00 uur meisjes 6 tot 7 jaar
11.00-12.00 uur meisjes 5 tot 6 jaar
De leiding en het bestuur hoopt u op een van de
bovenvermelde uren te mogen begroeten.

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Tetefoon 05753-1845

Peugeot 205

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider inge-

werkt: geen wrijving
meer!

2 Afgeschuinde kast:
mooier, minder licht-
verlies.

3 Inlooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder
lat.

6 Alu en pvc lamellen
in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.

7 Kastdikte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen
in kast

8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel «MI voor informatie!

05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

EUGELINK ZONWERING
Perfekt fat Rolluiken & Zonwering

WAARDEBON

448
Zaterdagvoordeel:

Tartaar

500 gr 498
Ma. en di. 31 okt. en l nov.

Magere spek-

lappen

500 gr 298 kg 498

AH amandel
speculaasbrok-
ken 220 gr 99
Sherry Pale 887 —j A p-

medium dry Itr / ^^ ^j

V.d. Eelaart 3-
sterren jonge
jenever liter 1795
Florijn kersen 4 O /. C

brandewijn liter | jQ J

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

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

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

hüzon
Binnen- en Buitenzonwering

Hummeloseweg 7a Hengelo (Gld). Tel. 05753-1048

Showroom geopend:
Vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur
Verder op afspraak

REGEN OF STORM
Geen probleem.

Met een wasdroger uw was droog

wanneer u wilt.

Div.
merken

v.a. 599.-

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

Voor al uw

AUTOMATERIALEN
m.n. UITLATEN, BANDEN, TREKHAKEN,
SCHOKBREKERS, en andere APK-onderdelen

Automaterialen VERHEY
STEENDEREN - Tel. 05755-2202,b.g.g. 1593

Ook voor montage doe-het-zelvers

HOGE MEENEEMKORTING

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 OKT.

Hervormde Kerk (Remlgluskerk)
10 uur ds Hendriks

Gezinsdienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp

Vrtyz. Herv. kerk
10.30 uur ds v.d. Vange

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 24 t.e.m. 30 okt.
J. Koning, telefoon 1266.

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

Openingstijden: ma. te.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
H, EU, tel. 1420.

NIEUW Alannnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau RUkspolitte 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
Keljenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. teon. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
TeL 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 29 okt.: 19.30 uur Woord- en Comm.dienst
Zondag 30 okt.: 10 uur Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

B.K. Kerk KeUenborg
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: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „H«t Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA SteendOTwi^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlus't", Stephanoüsweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


