
57e jaargang no 44 dinsdag l nov. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7265 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1456, b.g.g. 2771

Verschtfnt dinsdags In:

Hengelo, Ketfenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Vertrouwd
en altijd
lekkerKEURSLAGER

Runder Verse
Worst

500 gr

495
Da's mooi

meegenomen!
Kipfilet

500 gr

695

SPECIAL
Filet

Courgette100 -195
Voor de Boterham
Boterhamworst
150 gr

100
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

^UJ~

&

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees JJ3S

mmmmmmmm Nu ook verkrijgbaar
in groene kap + geleiding

3SSSSSSS* ROLLUIKEN
OP WENS EN NAAR MAAT, ZOWEL MET RECHTE ALS SCHUINE KAP.

KAP IN WIT OF BRUIN, LAMELLEN IN 6 KLEUREN KWALITEIT HEROAL.

JUUULJLJJJULjr- Grote voordelen van rol-
luiken zijn o.a.
O ISOLEREND. Zomers houden zij

de warmte tegen en in de winter
zijn zij energiebesparend,

O BEVEILIGING o.a. tegen inbraak
omdat 'n Hilzon rolluik
automatisch vergrendeld en van
buiten niet is te openen.

O GLASBREUK bescherming.

O VERDUISTERING.

Het rolluik is altijd in diverse standen
te gebruiken b.v. geheel gesloten,
zodat u optimale isolatie heeft en
's zomers kunt u de lamellen iets
optrekken zodat licht en ventilatie
spleten ontstaan.

Hilzon heeft voor ieder raam de passende buiten- en binnenzonwering!

Showroom geopend
vrijdagavond 19.00-21.00 uur
en zaterdag van 09.00-12.00 uur
of bel voor een afspraak voor

D II 'l
nOllUlken

Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld..
Tel. 05753-1048 bezoek aan onze showroom

K W I J N E N D

GROEN
I);iii wordt 't t i j d \oor Kllen. Tochtprofielon in alle soorten en maten, waarmee u

iedere kier kunt dichten. Kllen staat voor k w a l i t e i t , die jaren meegaat. L' krijgt dan ook
3 jaar garantie. Kom het assortiment bekijken en neem een folder mee.

Verkrijgbaar bij:

!

HARMSEN
ijZERVWEN
Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld

Woensdagmiddag»
gesloten

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

rr

I
Deze week: M

60

8 BOLUSSEN |
i

van 6.00 voor 5^5 £

5 KRENTEBOLLEN halen, \

4 betalen =
va 3KHVM aa KVA • HKHVAV aa XVA

(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

J Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1064

KLEIN WESTLAND
l UW ADRES VOOR

FRUITSCHALEN
en

div. soorten RAUWKOST
Let op onze speciale aanbiedingen

Klein Westland

Verkoop
!; Bloemenkas

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

s Wit stenen SIEKPOTJE
+ PLANTJE 5.95

Volop POTCRYSANTEN

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

Twee weken
lang!

elke dag
zijn vers
BROOD
i bakt

* ROOMBORSTPLAAT
Zacht smeltend op de tong, in diverse smaken

100 gram van 2.40 nu 1.98

* GEVULD SPECULAAS
100% amandelspijs, roomboter en amandelen

100 gram van 2.20 nu 1.95

NIEUW:

* MINI BOERENCAKES
Kleine leuke cakes, verschillende smaken

vanaf |_ B25

DUS AANBIEDINGEN GELDIG T.E.M.

ZATERDAG 12 NOV. A.S.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november

WORST-AKTIE
t.b.v. de kas van de

HENGELOSE MAJORETTEN
VERENIGING

LAS NA LAS

Las na las, uiterst nauwkeurig en effi-
ciënt, heeft ons bedrijf na 12% jaar zijn
huidige vorm gekregen. Met name de
laatste vernieuwingen;
* de uitbreiding van de werkplaats tot

2000 m' vloeroppervlakte
* en de installatie van een geheel com-

putergestuurde beugelautomaat
zijn voor ons goede redenen u uit te no-
digen voor ons

OPEN HUIS
op zaterdag 5 november a.s. van 10.00
tot 16.00 uur ter gelegenheid van het
12X-jarig jubileum.

Wij heten u van harte welkom.

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serie laswerk Prefabwapening

Molenenk 4, Hengelo Gld., Telefoon 05753-1815
P.s. Uiteraard kunt u tijdens het OPEN HUIS de nieuwe

beugelautomaat in werking zien.

PLANTSEIZOEN
STRUIKROZEN

(Nu nog in bloei) KUNNEN NU GEPLANT WORDEN

BLOEMBOLLEN
(EXPORT KWALITEIT)

CONIFEREN
VOOR HAAG EN SOLITAIR

GROENBLIJVENDE PLANTEN
LAURIER, RHODODENDRON etc.

Compost- tui n turf - gedr. koemes t - pot g rond

G. J. HALFMAN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1424

EEN KADOBON
VAN ONS BEDRIJF DOET HET ALTIJD GOED!!

Trekking
787e Staatsloterij

Vanaf heden zijn de nieuwe

staatsloten weer te verkrij-

gen bij de Dierenshop, Spal-

straat 12, Hengelo (Gld.).

's maandags gesloten.

Thuis verstelwerk ge-

vraagd. Tel. 05755-204.

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 • Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLJCIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en mijn broertje

FONS

Jan en Dinie Wagenvoort

Hilde

26 oktober 1988.

Kremersdijk 5,

7255 KM Hengelo (Gld.).

In plaats van kaarten.

Op woensdag 2 november a.s. hopen onze

ouders en grootouders

JOHAN EN ANNIE VENDERINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken

Hun dankbare kinderen en

kleinkinderen

november 1988.

Zinniastraat 27,

7021 ZC Zelhem.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor de vele felicitaties, kado's, bloemen en

planten, die wij bij ons huwelijk mochten ont-

vangen.

Ans en Mart Riethorst

Plataanweg 11,

7255 AZ Hengelo Gld.

HARTELIJK DANK

aan allen, die op welke wijze dan ook, ons

40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke

dag hebben gemaakt.

J. W. Hulshoff

J. Hulshoff-Bretveld

Hengelo Gld, november 1988.

Mijn 85e verjaardag was mede door Uw bij-

drage een onvergetelijke dag.

Daarvoor mijn hartelijke dank

J. GOSSELINK-BLIKMAN

„de Wehme", Vorden.

Parochie H. Willibrordus
Op zaterdag 5 november 1988 om 19.00 uur

wordt tijdens een plechtige Eucharistieviering

de Weieerwaarde Heer E. M. Lammers c.m.

geïnstalleerd als pastoor van de H. Willibror-

dusparochie.

De installatie geschiedt door drs. P. Ijlst c.m.,

deken van Zutphen.

Na afloop van de Eucharistieviering is er een

kennismakingsreceptie in zaal Michels te

Hengelo Gld.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Parochiebestuur en Parochievergadering

Hengelo Gld, november 1988.

KOFFIE-CONCERT
Zondag 6 nov. 11.30 uur

zaal Winkelman - Keijenborg

Entree gratis

Uitvoeringen

,SOLI DEO GLORIA'
dirigent JOOP VAN NECK

Dinsdag 8 november
SCHOOL BEKVELD

Zaterdag 12 november
ZAAL LANGELER

Na een gevarieerd zangprogramma volgt door

eigen leden opvoering van de klucht:

„DE KLOMP EN DE
GOÜDVIS"
van H. Frieling

Aanvang 19.30 uur precies

Donateurs vrij

Entree f 4.

JAARVERGADERING
op maandag 7 nov. 1988
om 20.00 uur in zaal Wolbrink,

Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Agenda:

1 Opening.

2 Notulen vorige jaarvergadering.

3 Jaaroverzicht.

4 Verslag en benoeming kascommissie.

5 Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar zijn G. Hulstijn en

J Gieling. Tegenkandidaten kunnen door

tenminste 10 leden worden voorgesteld, mits

3 dagen vóór aanvang van de vergadering,

schriftelijk bij het bestuur ingediend.

6 Pauze.

7 Vaststelling financiële machtiging bestuur.

8 Vaststelling contributie.

9 Plannen seizoen 1988 - 1989.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

Secr. H. Gieling-Klep,

Plataanweg 2b.

RODE KRUIS HENGELO GLD

BLOEDPLASMA-AVOND
dinsdag 8 nov. 1988

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!

ATTENTIE

Nu ook in ons bezit.'

een

ROLSTOELBUS

Tevens zijn wij m.i.v. 26 oktober 1988 begon-

nen met het gebruik van taxi-meters.

Dit is verplicht gesteld door de Provincie.

TAXIBEDRIJF

BERT LAMMERS
Zelhemseweg 8, 7255 PS Hengelo (Gld.).

Tel. 05753-3005.

Kamove Filmteam
„MIAMI VICE IN DE

HENGELOSE MAÏS"

Denkt u aan hef reserveren van uw

dia's?

Deze week nog: f e/. 05753-7474

D ANK U

SLIJTERIJ

Geldig t.e.m. 28 november a.s.

l liter DRIE STERREN JENEVER 18.45

l liter BOLS VIEUX 18.95

l liter HENKES BESSEN 14.75

l fles MUIER SCHIPPERBITTER 18.75

l liter BOOMSMA BRAMENJENEVER

15.95

l fles PEACHTREE 14.95

l fles OSBORNE SHERRY 6.95

l liter GORTER C.B. 11.95

l fles BALLANTINES WHISKY 23.95

l fles BOOTZ RUM bruin/wit 15.95

BEL EN WIJ BRENGEN

05753-1252

KOLLEKTE RESULTAAT

De nationale kollekte voor de geestelijke gehandi-

capten in Nederland bracht in de gemeente Hengelo

en Keijenborg het mooie bedrag van f 10.593,— op

In 1987 was dit f 10.336,—.

De dank gaat uit naar alle gevers en kollektanten

die hun tijd en energie aan deze kollekte hebben

gegeven.

RUNDERRIBSTUK
500 gram 7.
RUNDERVINKEN

per stuk 1.45

GEKOOKTE WORST

100 gram 0.89

ONTBIJTSPEK

100 gram 1.28

P.S. Er is weer volop

BALKENBRIJ

SLAGERIJ

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

Deze week
, VJIND^MOLENB/KKERS

APPELTAARTJE f5.95
NU AL VOLOP:

CHOCOLADE LETTERS, TAAI TAAI PEPER-

NOTEN, SPECULAAS, in verschillende maten,

GEVULD SPECULAAS EN STAVEN.

Dit alles uit EIGEN BAKKERIJ.

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

SCHRÖDERSTOFFEN

EEN PLANK MET

Modestoffen
nu per meter I4wü

SCHRöDER bij de kerk

Ruurlosewegl-HengeloCId. Telefoon 05753-1232

Nieuwe
HEÜGA KEUKENETTE

Nieuw dessin

Nieuwe kleuren

Nieuwe maat

ZIE DE ETALAGE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR BIJ:

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Expositie van eigen werk in de maanden

november en december in de Algemene Biblio-

theek, Sterreweg 14, Hengelo Gld.

Openingstijden:

Dinsdag 15.00 - 17.00 uur

18.30 - 20.30 uur

Woensdag 10.00 - 12.00 uur

15.00 - 17.00 uur

Vrijdag 15.00 - 17.00 uur

18.30 - 20.30 uur

ZENDINGSINFORMATIE DORPSKERK

STEENDEREN

Sinds enkele maanden staat in de dorpskerk te

Steenderen een informatiestand waar elke 4 weken

een andere activiteit rond de kerk de aandacht krijgt.

Was dat de laatste keer het Ned. Bijbelgenootschap,

de komende vier weken (vanaf zondag 30 oktober)

zal het werk van de zending centraal staan.

De plaatselijke zendingscommissie van de Ned. Herv.

Kerk verzorgt de stand en zal voor en na de zondagse

erediensten aanwezig zijn om u in te lichten over

het werk van de zending.

Ook zullen op de stand verschillende artikelen ter in-

zage liggen die besteld kunnen worden, zoals de

missie-zendingskalender, kerstkaarten, briefpapier

Ook het zendingsblad Vandaar ligt ter inzage. Hier

kunt u zich eventueel op abonneren, om op de hoogte,

te blijven van het werk van de zending.

Wat veel mensen ook niet weten dat gebruikte post-

zegels en prentbriefkaarten waarde hebben voor de

zending.

Hiervoor staat altijd een bus in de hal van de kerk,

maar u kunt ze ook afgeven bij één van de commissie

leden of bij de koster dhr Joh. Eppink.

De zendingscommissie nodigt u van harte uit een

kijkje te komen nemen.

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
HAAS- en RIBKARBONADE

500 gr 4.45

HAMBURGERS per stuk 0.80

GEBRADEN GEHAKT
100 & 1.20

NEAGELHOLT 100 gr 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

PRIJSUITREIKING

BALONNENWEDSTRIJD „DE LEER"

Voor enkele leerlingen van basisschool „De Leer" was

het met de herfstvakantie voor de deur, extra feest.

De heer G. A. R. Willems, voorzitter van het school-

bestuur en directeur Henk Roes hadden voor Nick

Klein Zessink, Angela Wolbrink, Aniek Vink en

Arjan Geurtsen een verrassing in petto.

Zij reikten namelijk de prijzen uit van de ballonnen-

wedstrijd die op 7 juli j.l. ter gelegenheid van de

heropening van „de Leer" werd georganiseerd.

De ballon van Nick Klein Zessink, uit groep één,

kwam in West Berlijn terecht. Nick won daardoor de

eerste prijs en kreeg een Lego-set aangeboden.

Angela Wolbrink en Aniek Vink hadden de ballonnen

aan elkaar geknoopt. Op vijf meter van de Oost Duitse

grens, in Gudow, werden hun ballonnen gevonden.

Angela en Aniek werden verblijd met een prachtige

tekenset.

De derde prijs, een knijpkat, ging uiteindelijk naar

Arjan Geurtsen van groep vier. Zijn ballon strandde

in Klecken, ongeveer 30 km ten zuiden van Hamburg.

Ruim veertig briefkaarten, veelal met informatie

over de plaats waar de ballonnen gevonden werden,

werden naar „de Leer" opgestuurd.

De inzenders krijgen als dank voor hun moeite een

ansichtkaart toegestuurd als herinnering aan Hengelo

De mensen van de winnende inzendingen zijn onlangs

via de post verrast met een leuke attentie.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn 070-614614
.̂ nydartgnd»» hartaBctmng

A~\J/ vrienden van de hartslchtng

Ook wij zijn besmet... met het

LEGO-virus
en geven

20 lot 40°/0 korting
Kom snel kijken en doe uw voordeel,

want OP = OP

In NOVEMBER en DECEMBER zijn wij ook

op MAANDAGMIDDAG geopend DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29 - 7255 AB Hengelo Gld - Tel. 05753-3828



DEZE WEEK

Uit
eigen bakkerij

Mueslibol van 3.95 voor 3.25

Woensdag: 6 krentebollen halen,

5 betalen

Uit onze supermarkt

Pok D.E. koffie 250 gr nu 2.98

2 droge metworsten slechts 4.95
Bij aankoop van een rookworst naar keuze

500 gr zuurkool GRATIS

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN

DIABETES FONDS NEDERLAND
HEEFT U NODIG

Van 14 tot en met 20 november a.s. wordt de jaar-
lijkse collecte gehouden van het Diabetes Fonds
Nederland.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, erfelijk
heid en voorkoming van diabetes mellitus (suiker-
ziekte).
Mensen met diabetes moeten hun leven lang een
dieet houden en zich inspuiten met insuline of tablet-
ten slikken.
Het gevaar van complicaties zoals blindheid en nier-
afwijkingen ligt altijd op de loer.
Daarom is het onderzoekswerk ook zo belangrijk.
Geef daarom als collectanten bij u aan de deur
komen.

PEUTERSPEELZAAL HOPZA
IN EEN NIEUW „HUIS"

Voor de peuters van Hengelo Gld en hun begeleiders
is er onlangs een nieuwe fase ingetreden voor het
dagelijks „naar school gaan".
Na de oprichting was men ruim 15 jaar aangewezen
op een ruimte achter de R.K. Kerk aan de St Michiels
straat. Door de verhuizing van de bibliotheek kwam
in sporthal „de Kamp" ruimte vrij.
Dit was een uitstekende oplossing voor „Hopza" om
in wat ruimer en geriefelijker jasje te komen zitten.
De nieuwe behuizing is inmiddels betrokken en de
peuters beginnen er zich al aardig thuis te voelen.
Zaterdag 5 november wordt aan de behuizing een
officieel tintje gegeven. De wethouder van onderwijs
de heer Th. Hooman zal rond half elf het nieuwe
onderkomen van „Hopza" officieel openen.
Voorafgegaan door tamboers en majoretten van de
Hengelose majorettevereniging gaan de peuters van
de oude zaal aan de St Michielsstraat in optocht naar
sporthal „de Kamp".
Voor belangstellenden is er een Open Huis tussen 12
en 15 uur.

AANVALLEN!!!

Bestel tijdig uw
Kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455
Voor familie- en handelsdrukwerk

Na de zeer succesvolle start op 15 oktober,

presenteert SPA wederom een TOPPER in

JEÜGDSOOS „FLOPHOUSE" - TOLDIJK

Zaterdag 5 nov. a.s.

PP BAND
TOP-ACT MET 10 HEREN EN l DAME

DE BLUESBROTHERS VAN DE KEMPEN:

de damp slaat er af!!

DUURZAAM LACH'

VI IG VI IRKRACH1 IG

WERIiND

KI EUr

WOLMERKTAPIJT KOOP JE BIJ
De tapijtzaak

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1484 - bij de kerk

•

Iemand die 's avonds nóg eens lekker

komt kletsen.

Iemand die jou van een schoolfeest haalt,

maar dan wel om de hoek wacht.

Iemand die jouw liefdesverdriet heel

serieus neemt.

Iemand die snapt datje schreeuwt als je

eigenlijk moet huilen.

Iemand die weet hóe-het voelt als bij je

vriendin alles wél 'gewoon' is.

Iemand die begrijpt dat je iets kapot wilt

smijten als je vader gebeld heeft.

Iemand die voor jou wil'zorgen.

Iemand die sterk genoeg is om je ook

weer los te laten.

Iemand die pleegouder wil zijn.

[
Pleegouder zijn is niet altijd makkel i jk . Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt u te

beoordelen of het iets voor u is. U kunt het gratis boekje aanvragen met deze coupon.

Naam t M/V Straal

Postcode Plaats (Prov.) Tel

Opsturen naar Aktie Pleegzorg", Antwoordnummer 9880. 3500 ZJ Utrecht (een postzegtl is niet nodig).

Advertentie aangeboden duur dit blad m samenwerking mei de Slichtmg Ideële Kcclan

i

Diabeten
kunnen net

zo leven
als u en

Duoctcn (mensen met "suilcer") Runnen in Daarom wordt er diepgaand wetenschappelijk

principe best een normaal leven leiden. onderzoek gedaan. Onderzoek, waar veel geld

Toen legden telkens terugkerende Handelingen voor nodig is. Daarvoor doen wij een beroep

een zware druk op net privéleven van de dia- op u. Stort op bank of giro t.n.v. DFN

beet en diens omgeving. En blijft er Amersfoort. Omdat ó diaocten een

altijd angst voor gevaarlijke complicaties. leven kunt geven...

GEEF 'S VOOR DIABETES
G I R O 5 7 6 6 . B A N K 7 O 7 O 7 O 8 O 5

DFN AMERSFOORT

GRANDIOOS SUCCES SAMENGESTELDE MEN-
WEDSTRIJD IN HENGELO GLD

De verenigingen van het aangespannen paard „In
Stap en Draf" te Hengelo Gld, heeft zondag 23 okt.
de laatste regiowedstrijd gehouden.
Op een tot in de puntjes verzorgd terrein, beschik-
baar gesteld door de gemeente Hengelo, stond een
fraai parcours klaar voor de vaardigheid.
Er werd 's morgens om 7.30 uur gestart met de dres-
suur. Om precies 9.00 uur ging men van start voor
de marathon. Deze besond uit 5 trajecten met een
totale lengte van plm 17,5 km.
In het laatste traject, met een lengte van 5,5 km,
waren zes mooie, aantrekkelijke en paardevru
lijke hindernissen opgenomen.
Voor deze wedstrijd hadden zich 40 aanspanningen
aangemeld. Door dit grote aantal deelnemers voor
zo'n samengestelde menwedstrijd was de organisatie
genoodzaakt de tijden zeer nauwlettend in de gaten
te houden. Maar alles verliep zonder problemen en
men was dan ook ruimschoots binnen de tijd met
alle onderdelen klaar.
Tijdens het wachten op de uitslagen werd er in de
fraaie tent videobeelden getoond van de 's morgens
en deels 's middags verreden marathon.
Nadat de prijswinnaars bekend waren werd het
woord gevraagd door een rijder uit Winterswijk.
Hij was zeer tevreden over het werk van de rayon-
commissie die zich had ingezet voor deze wedstrijden.
Bijzonder veel lof was er voor „In Stap en Draf"
voor het organiseren van deze mooie wedstrijd.
„Dit was een van de mooiste en verzorgste wed-
strijden", zei hij. Ook de juryleden waren vol lof.
Zo kan men in Hengelo Gld terugzien op een zeer
geslaagde wedstrijd.

Het nieuwste boek
van de tekenaar/
schrijver

RIEN POORTVLIET

is verschenen en
voorzien van zeer
fraaie illustraties

KLAAS VAAK
Prijs f 34,50

Voor evenzoveel
kijkplezier de ruime

Poortvliet-
kalender 1989
Prijs f 34,50

WOLTERS
Tel. 05753- 1253
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

RIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENOSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

TeL 05753-1424

DE ALMANAK
is weer in het land
De weersvoorspeller
vanaf nu te koop

De hoogste tijd om
nu reeds een agenda
of kalender aan te
schaffen.
Het is altijd zo met
deze produkten:

op = op

WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tel. 05753- 1253

Laat uw hobbybladen en
tijdschriften vakkundig in
binden. Y. Bijlsma,
Tel. 05753-3160

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en
•tro

H.OFFENBERG
Hesterweg 10 • Varsselder

TeL 08356-85664

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

SHOWROOMTAPIJT
banen van 370x400 f 100.—
per baan.
Tegels 50x50 f 2.50 p. tegel.
LUBBERS woonwinkel
tel. 05753-1286.

Te koop zoete appels,
onbespoten, pluk 50 et.
per kg -f damesfiets
Vierakkersestraatweg 5,
Vierakker.

Afslanken zonder honger-
gevoel? Dat kan met Mal-
sovit. Malsovit wordt am-
bachtelijk voor U gebak-
ken door bakker Hekkei-
man, Raadhuisstraat 35,
Hengelo (Gld.).

Te koop gras, geschikt
voor stalvoedering. H. Stol-
tenborg, Wolsinkweg 6,
Keijenborg. Tel. 1386.

van

Rooiegaarde Sporfc
Spatstraat 13, Heiurelo GldWaamelink Keijenborg

l
- 05753-1334



COnCORDIfi
brengt al uw partijen en andere
evenementen voortreffelijk
onder dak

Ook op zondag verzorgen w/}

graag Uw partijen, diners,

warme en/of koude

buffetten enz. enz.

Dinsdags f of 14.00 uur geopend.

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

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda •utonmttc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEI JERS
Poelsweg 47 KeUenborg TeL 1807

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE

18 t.e.m. 24 oktober 1988

Op dinsdag de 18e vond een autobrand plaats aan de

Heurne. De auto brandde uit.
Er werd aangifte gedaan dat er in ons dorp een
grafittyspuiter(s) aktief is. Diverse (gemeente)
banken en vuilnisbakken waren bespoten met leuzen

zoals NSDAP.
Tevens werd deze dag een klacht ontvangen over bal-
dadige jongelui die van zaterdag op zondag meerdere
verkeersborden en hekken aan de Zelhemseweg had-

den omgegooid.
Op woensdag de 19e werd een Zelhemmer blij eg-
maakt door hem gevonden cheque's terug te geven.

Vandaag deed de PTT aangifte van bespuiting van
brievenbussen door vermoedelijk de reeds eerder

genoemde grafittyspuiter.
Omstreeks 18.00 uur deed zich bij 't Zelle een aan-

rijding met een reebok voor.
Op ae 20e deden zich bij het Kervel problemen voor
met een hond van een bewoonster aldaar. De hond
was nogal agressief. Haar terzake onderhouden.
Op de kruising Kruisbergseweg-Kroezerijweg vond

een aanrijding met gewonde plaats. Een oudere
fietser stak vanaf de Kroezerijweg de Kruisbergse-
weg over. Gelukkig kon een over de Kruisbergseweg

rijdende automobilist de man nog gedeeltelijk ont-

wijken.
Op zaterdag de 22e werd aangifte gedaan van diefstal

fiets in de afgelopen nacht bij een café te Hengelo G.
Tevens werd in dezelfde nacht aan de Beukenlaan

een schoorsteentrekpotkop vernield.
In de nacht van zaterdag op zondag zorgde een Hen-
gelose knaap weer voor een hoop geschreeuw en bal-
dadig gedrag op de Raadhuisstraat. Dat gebeurt zoals

bijna altijd onder invloed van de nodige alcohol-
houdende drank.
Op zondag de 23e werd een aangifte opgenomen dat
in bovengenoemde nacht een ruit van een broeikas
aan de Kervelseweg werd ingegooid.

CPB AVOND

Op woensdag 19 oktober kwamen de dames van de

CPB in „Ons Huis" bijeen.
De presidente mevr. J. v.d. Velde, heette de dames
van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom
betrof de heren Kamperman en Witjes van het IVN.
Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

kregen de heren van het IVN het woord. Het IVN is
een vrijwilligersorganisatie met verschillende werk-
groepen, n.l. een milieugroep, een vogelwerkgroep en
een fotowerkgroep.
De heren Kamperman en Witjes waren van de foto-
werkgroep en verzorgden voor een ons een schit-
terende dia-avond over Lapland. De heer Witjes was
10 maal in Lapland met vakantie geweest, steeds in
een ander seizoen. Hij trekt dan te voet met een
rugzak en een tentje door bergen en dalen.
De prachtige dia's lieten zien dat het elk jaargetijde
weer anders is. We genoten van het prachtige land-
schap, de vele dieren, vogels en de prachtige bloemen
en planten die daar voorkomen.

De heer Witjes kon boeiden vertellen over zijn beleve
nissen en noemde de namen van de bergen, plaatsen
en alles wat er aan flora en fauna op de dia's te be-
wonderen was.

De presidente bedankte aan het eind van de avond
de heren voor hun leerzame en interessante avond
en bood hen een enveloppe met inhoud aan,
De presidente eindigde de avond met een gedicht.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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.

Satsuma manda-

rijnen (zonder

pit) kg

Harde spruiten

750 gr

199
99

Rauwe boeren-

ham 100 gr

Stegeman harde

worst 100 gr

4 soorten

199
159

WAARDEBON

Magere VARKENSLAPPEN

598
Zaterdagvoordeel:

Hamlappen -

fricandeau

500 gr 498 kg

Ma. en di. 7 en 8 nov.

898
Dikke vlees-

ribbetjes kg 325

Grof volkoren

tarwebrood

gratis gesneden

AH Goudse licht

belegen kaas kg

184
990

Florijn jonge

jenever liter

Pisang Ambon

fles 0,7 liter

1795

1595
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. on
12y2 JAAR STAPELBROEK & JANSEN

In mei 1976 werd door T. Stapelbroek, toen onder-
houdsmonteur, het idee geopperd om bij zijn toen-
malige werkgever, de wapeningskorven t.b.v. de

rundveebalken, in elkaar te lassen.
Samen met zijn broer Joop en zwager Henk Jansen
werd overlegd en begonnen met de produktie, wat
niet alleen het lassen van de korven inhield, maar
ook werd met behulp van enkele vrienden al het be-

nodigde betonstaal op maat geknipt.
En dat was niet gering, omdat de produktie van de
rundveebalken in die tijd werd verdrievoudigd, oor-
zaak, de enorme investeringen in de agrarische

sector.
Van de eerste opbrengsten werd een Co2 lasmachine
en een aanhangwagen gekocht, waarmee elke avond
naar en van het werkterrein werd gereden.
Na verloop van tijd werd bij meerdere mensen be-
kend dat de gebroeders Stapelbroek en zwager Jan-
sen ambitieus bezig waren en volgden er meerdere
opdrachten uit andere hoeken. Deze moesten worden
uitgevoerd in een fietsenloods bij de familie Stapel-
broek aan de Schooltinkweg in Velswijk.
De opdrachten groeiden en de werkruimte werd te
klein, zodat een varkensschuur werd uitgebreid met
150 m2, om als werkplaats te fungeren.
De fa. Stapelbroek & Jansen was geboren en het Ie
personeelslid werd aangenomen, om samen met Joop
Stapelbroek en Henk Jansen de opdrachten overdag

uit te voeren.
In Keijenborg werd plm 200 m2 werkvloer bijge-
huurd, in Velswijk werd uitgebreid met plm 300 m2,
in Velswijk werd plm 200 m2 bijgehuurd.
Alle werkplaa'tsuitbreidingen gingen gepaard met
personeelsuitbreidingen zodat in 1986 10 man personeel
werd overgehuisd naar een nieuwe werkplaats aan
de Molenenk te Hengelo Gld, doordat uitbreiden in

Velswijk niet meer mogelijk was.
Dat Hengelo Gld een goede keus is geweest, blijkt
nu omdat de werkplaats inmiddels is uitgebreid tot

plm 2000 m2, tevens heeft men de beschikking over
nog eens 2500 m2 opslagterrein
De huidige werkplaats is verdeeld in een afdeling
constructie-laswerk en een afdeling betonstaal.
Met behulp van drie bovenloopkranen en de nodige
machines worden in de afdeling constructie-laswerk

diverse staalconstructies gemaakt en verschillende
onderdelen in elkaar gelast voor diverse machines
in allerlei branches, tevens worden betonstortmallen

vervaardigd.
In de afdeling betonstaal wordt met behulp van een

gloednieuwe beugelautomaat diverse bewapeningen
gefabriceerd voor o.a. de betonindustrie en diverse
aannemers.
Kortom, voor de fa. Stapelbroek & Jansen is bijna
geen klus meer te groot.
Plm 30 medewerkers zorgen ervoor dat alle opdrach-
ten naar behoren en volle tevredenheid worden uit-
gevoerd, o.a. belangrijke punten die de werkgelegen-
heid moeten garanderen, want een ding is zeker,
kwaliteit staat voorop bij de fa. Stapelbroek &
Jansen.
Wat de fa. Stapelbroek & Jansen zoal nog meer doet
op het gebied van staal en betonstaal, kunt u be-
kijken tijdens de open dag die wordt gehouden op
5 november ter gelegenheid van het !2

1
/2-jarig jubi-

leum. Een dag eerder vindt de officiële opening
plaats door de burgemeester van Hengelo Gld,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking bouwplannen
De burgemeester van de gemeente Hengelo

maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat burgemeester en wethouders
van die gemeente voornemens zijn vrijstelling

te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde
medewerking te kunnen verlenen aan de bouw-

plannen van:
1 H. Th. Otten, Kerkstraat 46 te Keijenborg,
voor de bouw van een garage, aangebouwd aan
de woning;
2 F. Passchier, Rozenstraat 8 te Hengelo, voor
de bouw van een carport/breging, aangebouwd

aan de woning.
De aanvragen om vergunning liggen met in-
gang van 3 november 1988 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)

voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging

kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen

bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, l november 1988.

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753 2619

Kerk- en andere diensten
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

WOENSDAG 2 NOV.

19.30 uur ds Verhaere Dankdag

ZONDAG 6 NOV.

10 uur ds Hendriks

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12- t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

WOENSDAG 2 NOV.

19.30 uur ds Hendriks Dankdag

ZONDAG 6 NOV.

10.15 uur ds van Dorp

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweq 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

HERFSTTOCHT WELFARE RODE KRUIS

Om het feit te herdenken dat 40 jaar geleden lande-
lijk het Welfare werk startte, had de plaatselijke
Welfare afdeling Hengelo Gld, de Welfare deelnemers

uitgenodigd voor een gezellige middag.
In auto's vertrok men om 2 uur vanaf „De Bleijke"
en maakte een kleine tocht in de omgeving. Onder-
weg genoot men van de mooie herfstkleuren.
Party-restaurant „de Smid" in Keijenborg was het

eindpunt.
Nadat alle aanwezigen een corsage opgespeld hadden
gekregen en thee en koffie met cake was rondge-
diend, opende mevr van Hengel de middag met een
woord van welkom en een uiteenzetting van het ont-
staan van het Welfare werk 40 jaar geleden.
Daarna droeg zij een herfstgedicht voor.
Met bingo, voordrachten en natuurlijk de nodige trac
tatie vloog de middag om en keerden allen voldaan
huiswaarts.

UNICEF WENSKAARTEN

In Nederland worden miljoenen wenskaarten uitge-

gewisseld. Een goede gewoonte.

Een geste die aan menselijkheid en warmte kan
winnen door Unicef-wenskaarten te versturen.

Als u dat doet, levert u een wezenlijke bijdrage aan
projekten van Unicef, die ten goede komen aan kin-

deren in ontwikkelingslanden.
Zo zorgen uw wensen voor medische voorzieningen
de aanvoer van schoon water, hulp bij voedselpro-

duktie .scholing enz.
Voor Unicefkaarten en diverse andere Unicef artikelen

kunt u terecht bij de volgende adressen: mevr. Don-
ker-Boekhorst, de Heurne 33, Hengelo Gld; mevr.
Koetsier-Jansen, Singel 24, Hengelo Gld; mevr. de

Ruiter-v. Ameyde, Fokkinkweg V, Hengelo Gld;
mevr. Wolsink-Hebben, Vordenseweg 3, Hengelo Gld
Tevens kunt u onze Unicef-kraam vinden op de

kerstmarkt op 15 december a.s.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

De eerstvolgende schrijfavond zal zijn op woensdag
2 november a.s.
Het gaat dan om drie broers in Syrië,een bibliothe-
caresse in Zuid Afrika en een ambtenaar in Nicaragua
In de recreatiezaal van „De Bleijke" is weer gelegen-
heid voor hen te schrijven, van 19 tot 21 uur.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 06763-1466

Herv. kerk
10.30 uur ds van der Wall

li.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 5 nov.: 19.00 uur H. Mis

Tijdens deze viering wordt pastoor Lammers
geïnstalleerd.

Zondag 6 nov: 10 uur Woord en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

Avond-en weekenddienst doktoren
rijdens 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 31 okt. t.e.m. 6 nov.

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

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

NIEUW Alarmnr. brandweer

lelef oon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Kallenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: net antwoord-
apparaat van uw wykgebouw geelt u ten alle tQde
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 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. lus om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendwen^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 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.


