dinsdag 24 jan. 1989

58e jaargang no 4

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (GId.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Landbouwwerktuigenbeurs
Zuidlaren

De Keurslager
zet z'n beste
beentje voor

Van 6 t.e.m. 10 februari wordt deie
tweejaarlijkse beurs gehouden.
Relatie ka arte n gratis af te halen bij de Rabobank
(max. 2 per cliënt)

SCHOUDERKARBONADE

Spabtnoiii.Teluyo Jfengdo
Deze week maakt uw
Echte Bakker

(max. 2 kg per klant)

mager
Rundergehakt
Speciaal
500 gr

Hengelo Cld, Kastanjelaan 11
Spalstraat 23
Keijenborg, St. Janstraat 44

Afd. Brood:

Rabobank

KRENTEN-of
ROZIJNENBROOD
plm 800 gram
3.98

MONCHOU
ROLLETJES
Afd.

per stuk

5 stuks
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr magere riblappen
500 gr malse varkenslappen

De régulateurs-, Gewichten-, Hal-,
Stijl-, Friese-, Koekoeks-, Keukenen Kantoorklokken.

5.98

Zaterdag starten wij met de 12 weken durende
actie:

3.95
3.95

Met nog meer adem nog meer klokvarianten te noemen. De allernieuwste modellen.

Help de natuur een pootje,
eet een Panda broodje

6.95
3.95

P. VAN BURK

EEN COLLECTIE DIE KLINKT
ALS EEN KLOK!

1.95

per stuk
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Ook veel modellen Jaarpendules.

JOZEFSCHABBINK

Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel.
K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

in één KLOKKEN-ADEM
genoemd

Banket:

KOZAKKEN

05753-1269

A.GROOTKORMELINK

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

optiek horlogerie goud & zilver

HengetoG. Spalstraat27 TwelloStationsstraat?
Telefoon 05753-1771
Telefoon 05712-72011

• piomeerde optici*
's MAANDAGS GESLOTEN

Klein Westland

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

(v/h WUnbergen)
GROENTE EN FRUIT
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1054

Belasting-aangifte

20 STUKS GROTE

CUBA PERSSINAASAPPELS 5.95
1 grote zak BOERENKOOL 1.50
Kist GOLDEN DELICIOUS 9.95
RAUWKOST
250 gr zoetzuursalade
1.95

GOEDE HULPEN DAARBIJ ZIJN DE NIEUWE BELASTINGGIDSEN

•
•
•

ELSEVIER'S BELASTING ALMANAK
KLUWER'S BELASTINGGIDS *
HET BELASTING ABC

Al deze uitgaven zijn vanaf heden verkrijgbaar in onze zaak

WOLTERS BOEKHANDEL

Verkoop
Bloemenkas

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

G. J. HALFMAN

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

Bromfietsrijders opgelet!!

DIVERSE AANBIEDINGEN

Ook voor uw BROMFIETSVERZEKERING kunt u natuurlijk terecht bij

gerrits + lammers bv

FaTlWijnbergen

1939 NEDERLAND
Premie
voor automaten

v.a. f 108.-

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

met versnelling

CQ
W

v.a. f 313.-

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 -

l maart 1989 tot l mei 1990

W

Voor informatie:
SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD
BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM

"f*
Lid N.V.A.

TEL. 05753-3000
TEL. 08340-34025

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financieringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adviezen.

M
LidNVM

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek)

- 05753-3460

ZE ZIJN ER WEER!!
De echte ouderwetse

BAKBOKKING

aan de twijg

ledere woensdag HARINGDAG
geen 5 maar 6 voor
10.00

op uw dis!!

SPEKLAPPEN
500 gram

3.78

COTELETTO'S
per stuk

w
n

Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrijgen bij de Dierenshop, Spalstraat 12, Hengelo (Gld.).
's maandags gesloten.

4.5Q £

Haal dan de

TAPINETTE
? KRENTE- of ROZIJNENPLAKKEN l Verbluffendreiniger
resultaat
# Zwaar gevulde

van 2.25 voor

U BIEDT!!

Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

6 MOSCOVISCH
|
(met rozijnen) • Tapijt vuil?
van 5.10 voor

VISHANDEL
HENGEL

1.35

GEBRADEN GEHAKT

TEL. 1358

DEZE WEEK

Genoemde premie's zijn incl. kosten en ass.belasting en hebben betrekking over de periode van

WAT

Vis, minstens lx per week

Trekking
790e Staatsloterij

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

KOMT, KIJKT EN ZIET

&ZN

Ferme Remy, vakantieboerderijtje in mooie
Franse Ardennen (400 km)
Inf.: 013-433967

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

SS

Tel. 05753-2022
Tel. 05753-1601
Tel. 05753-1336

1,75»

O

3IAIHVM 30 NVA - H3HHVS 3NIHVA1 3d NV A

Huur slechts f lu.— p. dag
DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

100

1.18

100 gram

0.98

ZURE ZULT

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

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele
attenties die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 75e verjaardag.

SMEDERIJ BESSELINK

Mevr. C. MEIJERS

Loon- en grondverzetbed rijf

H. ENZERINK

Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld - Tel. 05753-7320-7474

KEUENBORG

Hengelo Gld, januari 1989.
Kervelseweg 21.

Wij zijn een gezonde onderneming met een modern machinepark en
hebben een groot aantal opdrachtgevers in de agrarische sector en de
aannemerswereld.
In verband met een voortdurende toename van het aantal opdrachten
zoeken wij een

Vraag vrijblijvend bij ons aan prijsopgave van
G. W. Leusink
praktijk voor homeopathie

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v

Alle merken en soorten

Wijziging

HENGELOSESTRAAT 2 - KEUENBORG - TEL. 05753-1375

afspraken, nu van 9-11 en 17-18 uur
Piet Mondriaanstraat 4 - Zelhem
Tel. 08342-3621

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
kontakten onderhouden en adviseren van bestaande en potentiële
opdrachtgevers
planning van de uit te voeren werkzaamheden

NU ZEER VOORDELIG:

Vaste tandcultivatoren
Hogedruk spuiten
Hete lucht kanonnen

Sport - culturele aktiviteiten
tentoonstellingen enz.

Funktie-eisen:
M.A.S.-opleiding
— ervaring in de agrarische en bedrijvensector
— organisatorische en leidinggevende kwaliteiten
belangstelling voor administratieve werkzaamheden
leeftijd vanaf 25 jaar

voor

EVENEMENTENKALENDER 1989

Sollicitaties schriftelijk binnen 5 dagen aan bovengenoemd adres

Na de unieke nieuwjaarssessie van 7 januari de
volgende SPA-happening

Bijartver. K.O.T.

OPGAVE:

organiseert

GEMEENTE HENGELO - afd. Sportzaken

a.s. zondag 29 jan.

IDES OF MAY

C.J.V. „Jong Hengelo"
Secr.: J. Garrits, Kervelseweg 11, Tel. 3568

Service Super Willemsen
vraagt een

li^RARKER

verkoopster
voor haar supermarkt, voor 40 uur per week

EEN NAAM OM n ONTHOUDEN!
Voor pennen is Parker een begrip
zowel ballpen, vulpen, rollerpen als vulpotlood <
In vele prijsklassen leverbaar.
Zelfs president Reagan van de V.S. en partijleider Gorbatsjov van de Sovjet Unie ondertekenden het kernwapenverdrag met een
Parker pen.

(\

Hummeloseweg 16 -

— geeft een brede oriëntatie en voorbereiding
op beroepen in de gezondheidszorg en dienstverlening.
— biedt in alle leerjaren de mogelijkheid tot
extra studiebegeleiding.
- is een school met verschillende leerprogramma's (veel aandacht in de bovenbouw
aan beroepsgerichte vakken en stage).
- leidt op voor examens volgens a t.e.m. cprogramma, voor de vakken nederlands,
duits, engels,, aardrijkskunde,
wiskunde en biologie volgens c en d-programma.
— is een juiste voorbereiding op vele vormen
van Middelbaar Beroepsonderwijs, b.v.
M.D.G.O.
DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989. Begintijd:
19.00 uur voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool en hun ouders

Vóór l april 1989 via de directie van de basisschool of rechtstreeks bij de school 't Schepersbosch.

Bel UIT DE WEERD

SERVICE SUPER EN BAKKERIJ

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13
TEL. 05755-1259

STEENDEREN

100 gr

1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS

Past. Thuisstraat 9
KEUENBORG
Tel. 06753-1320

Deze week

't SCHEPERSBOSCH

HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 06753-1806

l pak Verkade f rou frou
van 2.19 voor 1.69
Super navelma's
net 2 kg 2.98
100 gr boerenmetworst
ongerookt
voor 1.29

1.40

NU OOK REPARATIE VAN
KLBXN-HUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG
Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

6.50

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

GEBR. RUNDVLEES 100 gr 2.30

7021 AE ZELHEM

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Uit onze supermarkt:

500 gr 2.95

per 100 gr

Toldijkseweg 13 - 7221 DA Steenderen

AANMELDING:

van 4.50 voor 3.75

SNITZELS

FA. WILLEMSEN

R. JANSEN-SCHUTTEN

Penseetaartje

Chocolade ADVOCAATROL

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

VOORLICHTINGSAVOND:

Uit
eigen bakkerij

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Te koop aangeboden
kinderwagen, babykleding,
bad met standaard en rieten fietsmand. 05753-2221

GRILLWORST

of wilt u leren PATROONTEKENEN volgens
de uitstekende methode van modevakschool
„Haarlem", geheel naar eigen maten,
vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij

Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - 05753-2056
AANVANG NIEUWE CURSUS FEBR. 1989

KRENTEBROOD 4.25

Chr. School voor L.H.N.O.

Pennen leverbaar met geschenkdoosje

costumière

D'n Olden Kriet

KUIKENBOUTEN

't Schepersbosch

WAARD!

V^lND/VIOLENMKKERS

Wichmond, tel. 05754-285

VLEES VOOR FIJNPROEVERS

>
>
<>

t PARKER

Wilt u worden opgeleid tot

Leeftijd plm 17 jaar.

DEZE WEEK

Café

JEUGDSOOS "FLOPHOÜSE,, - TOLDIJK

Maandag 18.30-20.00 uur meisjes 8-9 jaar
Dinsdag 16.00-17.00 uur gemengd, 7 jaar
Donderdag 18.30-20.00 uur meisjes 10-12 jaar
Vrijdag 18.30-20.00 uur jongens 8-12 jaar

< [ BOEK-EN KANTOORBOEKHANDEL
<| Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

met prachtige prijzen
Aanvang 19.30 uur

Blues-rock van de bovenste plank

Nieuwe indeling clubs:

* UW HANDSCHRIFT IS EEN

GROTE BINGO

NIEUW

* Duitse Kwarkschnitten
mit obst
0.95
Naar origineel Duits recept

* BOTERTAART
100%

lekker vers, nu
roomboter, ca. 8 personen

3.45

ANNIE SCHILDER TREEDT OP IN DISCOTHEEK
„DE ZWAAN"
Het is al weer 12 jaar geleden dat zangeres Annie
Schilder haar eerste professionele schreden op het
podium zette Zij trad toen op met BZN. Dat optreden
zou het begin vormen van een stormachtige, uiterst
succesvolle carrière. Met Annie Schilder als vocaliste
maakte BZN hit na hit en tot op heden is de groep
niet uit de hitparade weg te denken.
In 1984 vond Annie, zij was inmiddels uitgegroeid
tot een gelouterde professional, het mooi geweest bij
BZN en zij trok zich terug uit de showbusiness.
Deze retraite zou ruim een jaar duren.
In 1985 kwam ze terug met de LP „Here I am".
Op deze plaats bewees zij tot een veelzijdige vocaliste te zijn uitgegroeid en terecht kreeg die dan ook
veel aandacht in de media. Annie Schilder ging ook
weer optreden en solo wist zij het publiek voor zich
te winnen.
In de loop der jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een
allround artieste. Niet alleen is zij als solo-act te
boeken, ook treedt zij avondvullend op met de groep
Next One.
Ook in deze omgeving kan men van de zang van
Annie Schilder genieten. Op zondgavond 29 jan.
treedt zij namenlijk op in discotheek „De Zwaan",
te Hengelo Gld. De aanvang is 22.00 uur.

NIEUW

* KUMMELBROODJES

JAARVERGADERING „LOOFT DEN HEER"
In „Ons Huis" hield de chr. zangver. .Looft den Heer'
met diverse zaden en kummel, lekker
haar jaarvergadering.
van smaak
Bij de opening heette de voorzitter, A. Scholten, alle
leden hartelijk welkom.
Secretaresse R. Walgemoet-Wagenvoort las de notulen en het jaarverslag, dat onveranderd werd goedgekeurd.
SINDS 1820
Het was een jaar van grote verandering. Na het overlijden van dirigent Scheffer, die het koor 30 jaar
lang met grote toewijding geleid had, kwam een
Hengelo Gld • Tel. 05753-1474
jonge, zeer enthousiaste dirigent van 36 jaar, de heer
J. Noordijk uit Apeldoorn.
De zaak voor mensen met smaak!
In het begin was het erg wennen maar nu is iedereen erg tevreden en de sfeer is prettig.
Te koop z.g.a.n. pompTe koop aangeboden
J. Schuurman deed het kasverslag
Penningmeester
filmcamera, projector, tafel installatie, 3/4 PK.
en
kon
meedelen
dat er een batig saldo was. Dit is
scherm, lamp, knipapp. en Tel. 05753-3821
o.m. te danken aan de stand op de braderie, wat
viewer. Tel. 05753-2221
Taarten in vele lekkere
flink wat geld in het laatje bracht.
Gevraagd scholier om zo smaken vind je in het
Door de kascommissie mevr. Denkers-Wentink en
nu en dan auto te wassen taarten-informatieboek.
mevr. Wullink-Heersink werden de bescheiden in
Kijk vrijblijvend bij bakTel. 05753-1375.
orde bevonden.
kerij Kreunen
Voorzitter Scholten dankte de secrearesse en penTe koop een opklapbed,
ningmeester voor hun werk.
tienerburo, brommer, p.c., Te koop Yamaha DT 50
De plannen voor het nieuwe jaar zijn: zangersavonmoulinex oven. 05753-3398 MX, zeer mooi. 05753-3417 den, zingen met Pasen in de Ger. Kerk teVorden,
zomerzangavond met beoordeling, optreden in beWenskaarten - Nan Yu
afslankthee. Als steeds uw jaardencentra en 28 oktober uitvoering met toneel
door eigen krachten in „Ons Huis".
vanaf 240-00 drogist GOOSSENS
Bij
de bestuursverkiezing werden de dames W. Bloe05753-1297
Tel.
3 modellen in voorraad
mendal-Zemmelink, R. Walgemoet-Wagenvoort en de
Fiets- en bromfietsSPORT GOED
heer J. Jolink, die aftredend waren, met algemene
specialist
stemmen herkozen.
met SPORTGOED Mevr. Bosman-Bargeman werd in de bloemetjes gevan
zet omdat zij drie jaar lang nooit had verzuimd.
Aan het eind van de vergadering dankte de voorzitter
lekink 8 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2888
een ieder en bood de dirigent een kadobon aan voor
S patstraat 13. Hengelo Gld de prettige samenwerking het afgelopen jaar.
Te koop aangeboden
Hij besloot de avond met dankgebed.
Te koop 3 eikebomen
eiken bed, 180x200 cm +
Nieuw
leden zijn van harte welkom. De repetities
2 nachtkastjes, toilettafel
T. Duijm, Veldhoekseweg
en spiegel Tel. 05753-2221 7, Hengelo Gld, 05736-1331 zijn op maandagavond van 20 tot 22 uur in Ons Huis.

5 halen, 4 betalen

Bakkerij R. KREUNEN

Reind Zweverink

Roozegaarde Sport

JAARVERGADERING „SOLI DEO GLORIA"

AKTIVITEITEN KALENDER

De chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria hield in sporthal de Kamp haar jaarvergadering die door bijna
alle 50 leden werd bijgewoond.
Voorzitter A. Maalderink verheugde zich hierover en
prees de goede sfeer in de vereniging.
Hij memoreerde nog even het succesvolle optreden
op het internationale zangconcours in Druten, afgelopen zomer.
Na de heer en mevr. van Neck welkom te hebben
geheten, gaf hij het woord aan de secretaresse mevr.
A. Hiddink. Uit haar betoog bleek dat de Bekveldse
zang weer vaak naar buiten opgetreden is met als
hoogtepunten het concours, de uitvoeringen en de
optredens in de bejaardencentra.
De penningmeester, de heer A. Derksen gaf een overzicht van de inkomsten en uitgaven en uit alles bleek
dat het koor op een gezonde financiële basis steunt.
De heer A. Korten die de absentielijst bijhoudt, constateerde een goed repetitiebezoek. De dames B. Lijftogt-Lubbers, J. Wentink, G. Hulshof en de heren
G. Tekelenburg en J. Wijers hadden geen enkel verzuim.
Bij de bestuurverkiezing waren A. Hiddink-Weernink en H. Korten aftredend. Eerstgenoemde was
herkiesbaar, doch H. Korten stelde zijn functie beschikbaar.
Na de stemming werden gekozen A. Hiddink-Werenink en C. Lubbers.
Na de heer Korten heel hartelijk bedankt te hebben
voor het vele werk voor de vereniging verricht,, hij
was 20 jaar bestuurslid, kwam de huldiging van
hem en de heer H. Olthof. Samen waren ze beiden
45 jaar lid van de vereniging en hiervoor werd hen
een kado overhandigd.
De oliebollen-aktie zal worden gehouden op 20 en
21 oktober a.s. De uitvoeringen vinden plaats op
7 en 11 november
In de rondvraag kwamen vele punten aan de orde
die allemaal uitvoerig werden besproken. Met een
gezellig samenzijn kwam een einde aan de geanimeerde vergadering, waarbij de voorzitter nog een
oproep aan de leden deed zich volledig voor de vereniging in te zetten.

Het is wederom de bedoeling om in 1989 een aktiviteitenkalender met alle plaatselijke aktiviteiten erop
samen te stellen.
In principe gaat het om publiektrekkende aktiviteiten
zoals tentoonstellingen, sport- en culturele evenementen.
Het doel is om doublures te voorkomen, eventuele
lacunes op te sporen en zo mogelijk op te vullen.
De opgegeven aktiviteiten worden eens per maand
over een periode van drie maanden in de publicite
gebracht.
Voor opgaven dient men zich te wenden tot de afdeling sportzaken van de gemeente Hengelo Gld.

1989

NIEUWJAARSVISITE UW

De door de UW georganiseerde nieuw j aar s visite
op 18 jan. voor ouderen was zeer gevarieerd.
Mevr. van Dijke heette de vele aanwezigen hartelijk
welkom en de middag werd geopend door de UVVsters, 31 in getal, die het UW- lied zongen, begeleid door het huisorkest.
„Drie zilveren pijlen op het veld van azuur
Gebundeld tot teken van kracht
Voor andere klaar staan, op ieder uur
Is steeds weer de taak die ons wacht
Wij helpen en dienen en staan steeds paraat
Nooit klopt men tevergeefs bij ons aan
Zodra een beroep wordt gedaan.
De UVV-sters werden daarna voorgesteld, elk bij
het onderdeel van het UVV-werk.
„Jong van hart" o.l.v. de heer Starink zong met overtuiging enkele liederen
Het jaarverslag 1988 werd op rijm uitgebracht en
„de Klepperklumpkes" dansten zeer enthousiast
enkele oude dansen, begeleid door 4 spöllemannen.
Er werden voordrachten gedaan, liederen gezongen
en een verhaai van Herman van Velzen voorgelezen
De zelf gebakken oliebollen en nieuwjaarskoeken
lieten zich uitstekend smaken.
Het was een heel geslaagd begin van 1989.

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheidskaarten

c;

rouwcirculaires en bidprentjes
visitekaarten enz.

B

• !•]•

JE

„HELP DE NATUUR EEN POOTJE,
EET EEN PANDABROODJE"

Vanaf 28 januari a.s. bakken de bakkers in Nederland,
ook de plaatselijke bakkers Hekkelman, Bruggmk,
Kreunen en Schabbink, twaalf weken lang, voor een
doel dat iedereen zal aanspreken. Het gaat om een
actie voor het Wereld Natuur Fonds.
Met een knipoog naar hun overbekende symbool
de Pandabeer, bakken de bakkers „Pandabroodjes".
Een deel van de opbrengst van de Pandabroodjes is
bestemd voor het Wereld Natuur Fonds.
Door de WWF-merkjes op de verpakking te sparen,
kan men nog een extra bijdrage aan het goede doel
leveren.
Als een volle spaarbon met vier van deze merkjes
te samen met een giro-betaalkaart of eurocheque
t.w.v. f 2.75 naar „Actie Pandabroodje" in Zeist
wordt gestuurd, ontvangt de consument een grappig
Panda knijpbeertje. Met deze spaarbon kan men zich
tevens als lid van het Wereld Natuur Fonds opgeven.
Panda broodjes zijn verkrijgbaar bij de genoemde
bakkers.
IDES OF MAY, TWEEDE HAPPENING VAN 1989
BIJ FLOPHOUSE

SPA en jeugdsoos Flophouse luidden op 7 januari
1989 weer goed in met de inmiddels traditie geword nieuwjaarssessie.
Maar de volgende happening staat al weer voor de
deur en wel op zaterdag 28 januari a.s.
Dan immers treedt op de Lochemse blues-rockformatie Ides of May. Na vele optredens op festivals en
in grote zalen, nu intiem bij Flophouse.
De internationale ervaring strekt zich uit tot de
Benelux, de Bondsrepubliek en het jaarlijkse Unicef
festival in Frankrijk.
Drager van de band is Ap Daalmeijer, die al meer
dan 25 jaar in het vak zit. In het grijze verleden
was Ap lid van de groep Copperfield.
Wie van een pittige portie blues-rock houdt is de
28e bij Flophouse aan het goede adres.
UNICEF CONCERT - MUZIKALE HAPPENING

In een bomvolle sporthal „de Kamp", opende voorzitster mevr. Hanrath-Bensmann van het Unicefcomité Hengelo Gld het alweer 7e concert ten bate
van Unicef, door alle aanwezigen hartelijk welkom
te heten.
De medewerking die van allerlei zijden ondervonden
was, was ook nu weer groots. De zang- en muziekverenigingen uit de gemeente Hengelo Gld werkten
allen mee en hoe.
Het werd een fijn avond van zang en muziek, waar
veel te genieten viel.
In zijn toespraak had burgemeester A. W. J. van
Beeck Calkoen het over het werkwoord kunnen.
Tenslotte zei hij: „wij kunnen met ons allen zorgen
dat de collecte voor Unicef goed slaagt".
Aan het slot van het programma traden de muziekver. St Jan, Crescendo en Concordia gezamenlijk op
onder leiding van J. H. Kraxner.
Met een geweldige muzikale uitsmijter kwam een
eind aan een heerlijke avond.
In zijn dankwoord maakte de heer Donker de opbrengst bekend van de gehouden collecte, f 2648.—
Ook bracht hij dank aan de heer de Ruiter, die op
de van hem bekende deskundige en humoristische
wijze het programma van de avond aaneenpraatte.

HANDELSDRUKWERK
rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, briefKaarten, circulaires, folders, prijslijsten enz.

Te koop:
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1985
1986
1984
1982
1983
1983
1983

205 GTI
205 Accent
205 Junior
205 Accent
205 XE Junior
205 XE
205 XE
205 Junior
205 GE
309 GR
305 GR
305 SR
305 GL
305 GL gas
305 SR

Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GL break
Peugeot 305 GL break
Peugeot 305 GLD
Peugeot 505 SX gas
Peugeot 505 GLD
Peugeot 505 GL
Mazda 323
Fiat Miraf.
Opel Ascona automaat
Opel Kadett diesel
Renault 18
Nissan Bluebird
Nissan Cherry
Ford Escort 1.4

1981
1981
1985
1985
1986
1984
1980
1983
1983
1980
1985
1982
1984
1982
1986

AUTOMOBIELBEDRIJF

ibberhof
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

INTERNATIONALE WINTER MOTORCROSS IN VENRAY
Debuut Strijbos op Suzuki

Overdekt talud voor het publiek

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37

STEENDEREN

Tel. 05755-1862
POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
10 t.e.m. 16 januari 1989

Op donderdag 12 januari vond er op de Kruising
Ruurloseweg-Zelledijk een aanrijding plaats tussen
een vrachtauto en een personenauto.
De bestuurder van de personenauto raakte gewond
aan zijn hoofd. Na behandeling door de dokter kon
hij naar huis.
Deze week werd aangifte gedaan van diefstal van
goederen uit een personenauto. Later bleek dat
kinderen uit een onafgesloten auto de goederen hadden gehaald om daar mee te spelen. Zorg dat uw
auto afgesloten staat, om dit soort gevallen te voorkomen.
Op zaterdag vond er een kleine aanrijding plaats op
de Hummeloseweg waarbij alleen materiële schade
ontstond. Ook 's avonds vond er een aanrijding plaats
op de Beekstraat, waarbij één persoon een lichte
hersenschudding opliep. Aldaar stonden in het donker
twee bestuurders van bromfietsen met elkaar te
praten. De één stond in de richting Baak, de ander
in de richting Hengelo Gld. Daar de ene bestuurder
het licht aan had en aan de verkeerde kant stond,
is een aldaar naderende bromfietser tussen de twee
anderen doorgereden. Hij had niet gezien dat er nog
een bromfiets naast stond. De passagiere van een van
de bromfietsen liep daarbij een lichte hersenschudding op.
In het afgelopen weekend in de nacht van zondag op
maandag heeft Hengelo Gld bezoek gehad van onbekenden die het hadden voorzien op autoradio's, in
totaal zijn er 13 aangiftes binnengekomen van diefstal autoradio's of pogingen daartoe.
Hierbij is aan een aantal auto's nogal wat schade
aangebracht. Daar wij regionaal onderzoek doen naar
de daders zou elke aanwijzing, hoe klein ook, belangrijk kunnen zijn.
Als u iets is opgevallen, of u heeft iets gezien, geef
dit aan ons door, zodat wij ook weer de omliggende
korpsen in kennis kunnen stellen.
De daders hebben het vooral gemunt op de duurdere
types radio. Nu de gedupeerden aangifte komen doen
van diefstal van hun radio-cassetterecorder blijkt
dat enkelen niet beschikken over de juiste gegevens
van de apparatuur. Voor de aangifte is het van belang te weten: het merk, typenummer en het serienummer. Bij aanhouding van de helers van dit soort
apparatuur komt het voor dat de politie blijft zitten
met een groot aantal gestolen goederen, daar deze
niet meer naar een eigenaar zijn terug te voeren.
De juiste gegevens ontbreken daarvoor bij de aangifte. Voor notering van gegevens heeft de politie
folders. U kunt dan al uw waardevolle goederen
registreren.
Ook werd getracht in te breken in een snowroom
van een garagebedrijf in Hengelo Gld. Dit gebeurde
in dezelfde nacht.
Op maandag vond er nog een aanrijding plaats tussen
een personenauto en bromfiets, waarbij alleen materiële schade ontstond.

Dave Strijbos, hier nog op Cagiva, zal in Venray zijn debuut maken op Suzuki.

Zondag 29 januari wordt het motorcrossseizoen m
Nederland geopend met de internationale
winter motorcross te Venray op het overzichtelijke
Grand Prix-circuit „de Peel". Hoofdmoot van het
programma vormen de internationale coureurs op
hun 250 of 500 cc motoren die gaan strijden om de
vette prijzenpot van maar liefst 35.000 gulden. SMC
Venray is daarmee een van de weinige clubs die het
aandurft om een internationale wedstrijd te organiseren zonder de deelnemers een (te) groot startgeld te betalen. Rijders die hun buidel willen vullen
zullen eerst moeten presteren en met het laatste zal
vooral het publiek het eens zijn. In 1988 had deze
manier van organiseren erg spannende wedstrijden
tot gevolg.
Een ongewoon zachte winter heeft er tot nu toe geleid dat de heren crossers normaal hebbben kunnen
trainen. De meeste rijders kunnen derhalve goed
voorbereid aan de start verschijnnen.
Op één man zullen in Venray alle ogen gericht zijn.
Dave Strijbos. Na eerst Honda en daarna 3 jaar
fabrieks Cagiva stapt Dave in Venray voor het
eerst op Suzuki. Dit jaar rijdt hij het wereldkampioenschap 125 cc op fabrieks Suzuki, evenals Pedro
Tragter uit Epse, die op dit moment onder voorbehoud op de startlijst staat. In Nederland komt Strijbos uit op 250 cc.
Iedereen is benieuwd of hij zijn concurrenten de
baas weet te blijven op de nieuwe machine. De verwachtingen zijn hoog. Dave denkt ze waar te kunnen maken. Op een 125 cc machine werd hij al eens
winnaar in Venray. Kees van der Ven won deze
winterklassieker maar liefst vier keer en ook nu

weer moeten we de Bakelse profcoureur tot de
grootste kanshebbers rekenen. Gezien zijn optreden
in de kerstcross te Valkenswaard moet er ook rekening worden gehouden met Carlo Hulsen uit Son,
die maar al te graag een deel uit de prijzenpot het
zijne wil maken. Andere Nederlandse favorieten zijn
Gert Jan van Doorn, Jacob Barth uit Doetinchem en
Leo Combee, terug op Honda.
Een sterke afvaardiging komt uit België bestaande
uit Dirk Geukens, Jacky Martens, Peter Dirkx, Jo
Martens, Jan van Poppel etc. Dat de Belgen bekend
staan om hun inzet, weet iedere echte crossfan.
Ook een aantal Duitsers komt in Venray aan start.
Voor een verrassing kan misschien de Zweed Leif
Persson zorgen. Door problemen had hij vorig jaar
een slecht seizoen, maar de 500 cc topper wil in Venray weer met goede moed beginnen.
Aangezien het in Venray een wintercross is, kan
het er bar koud zijn. De coureurs rijden zich op het
circuit wel warm maar het publiek staat stil langs
de kant. Om daaraan wat te doen heeft de SMC gemeend een van de taluds te moeten overkappen om
het publiek zodoende te beschermen tegen eventuele
kou of regen. Een in de motorsportwerld uniek gebaar, maar wie weet zijn dit jaar de omstandigheden
van dien aard dat een dergelijke beschutting niet
nodig is. Geen ramp zegt de organistaie, want dat
is des te beter.
De trainingen beginnen zondag 29 jan. om 10.00 uur,
terwijl de eerste manche om 13.00 uur van start gaat
De internationalen rijden drie manches van 25 min.
en een ronde. Het verdere programma wordt gevuld
met de quads en viertaktklasse.

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753-1455

Dit laatje
niet schieten.

Kunstjes op de lange latten? Wandelen in de kou?
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar
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assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Reisverzekering
volwassenen v.a. f 0.80
p.d.
kinderen v.a. f 0.60
p.d.

Wintersportdekking
Skiën v.a. f 3.25
p.d.
Langlaufen v.a. f 2.75
p.d.

Granny Smiths
1

! /2 kg

Auto- en motorcascoverzekering

Slagers achterham
100 gr

(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp
Annuler i ngs verzekering
Voor informatie:
SPALSTRAAT 26
BOLIESTRAAT 40
*••••
•••••••
Lid N.V,A.

119
250

Pracht witlof
500 gr

Runderlever
gelardeerd of onlardeerd 100 gr

7255 AC HENGELO GLDTEL. 05753-3000
7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

CÏ3

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financieringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adviezen.

219
119

WAARDEBON

GEHAKT H.O.H.

498
Zaterdagvoordeel:

139

Varkensfiletlapjes

100 gr

Ma. en di. 30 en 31 jan.:

Mager rundergehakt
kg

898

COnCORDIP

ZONDAG 29 JAN.

O|

Deze week krijgt iedere bezoeker naast
gratis entree, 1 CONSUMPTIE GRATIS
Zaterdag van 21.00 tot 1.30 uur
FLITSENDE DISCO SHOW
Zondag zijn wij geopend van
15.00 tot 1.00 uur

0

p

* '

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

Vraag het aan de
Hartstichting

*

Onderhoudsvrije Brügmann kunststof ramen en
deuren (van authentiek tot modern)

*

kunststof dakkapellen

*

kunststof gevelbekleding

*

rolluiken

Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

Voor informatie:
AUTOMATERIAAL

S !
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TEL.

httzon

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

VOOR AUTORIJLES

Voor familie- on handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tol.05753-1466

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. EU, tel. 1420.
Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.

Kruisvereniging
Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoordapparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

05755-2202-1593

Wichmondseweq 29a, Hengelo Gld.

Vrijz. Herv. Kerk
uur ds. van der Vangen

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

VERHEY-STEENDEREN

B. SMEITINK
Telefoon 05753-2S24

. •*

8 i .1 J

met name:

HOGE KORTINGEN

10.30

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de openingstijden, om 18.30 uur inleveren

iB .1* i-'r
.1
t ' M

AUTOMATERIALEN

Tel. 08342-1132

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

B * « « WR

VOOR AL UW

Uitlaten
Banden
Trekhaken
Schokbrekers
Grote beurtsets
Plaatwerk
enz. -enz.

Goede Herder Kapel
uur ds. Verhaere

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.
Van 23 t.e.m. 29 jan.
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

070-614614
. nwtartendM hartsttcttlng
\J/ vrienden v. u ui.' hiirtstcNing
TTTllinilllllllllirTTTTmTlIllllOUl

10.15

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Hengelosestraat49,723o AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357
VOOR:

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Hendriks
(Gezinsdienst)

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 28 jan. 19.00 uur H. Mis m.m.v. het kerkkoor
Zondag 29 jan. 10.00 uur Woord- en Communiedienst
Dinsdag 31 jan. 19.00 uur Avondmis
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond /.kparochieblad.

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

Bergstr. 48 - Zelhem

oh

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

Kerk- en andere diensten

Elke vrijdag geopend van 21.00 tot 1.30 uur

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Het enige erkende en echte
bedrijf met 30 jaar ervaring.

1865
1585

Telefoon 05758-2619

DISCOTHEEK ,INVENTION'

LENSELINK

Doetinchem e.o.

Bootz rum
fles 0,7 liter

184
498

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

Schoorsteenveegcentrale

Bokma jonge
jenever
liter

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

* De nieuwe behangcollectie is binnen
* Totaal vernieuwde behangafdeling
met overzichtelijke presentatie
* Ruim 200 soorten behang in voorraad
vv
' Prijzen vanaf f 7.95 per rol
^ Restanten vanaf f 3.00 per rol

S.V.C. '53

Krentewegge
400 gr

UdNVM

Voor BEHANG naar
LENSELINK

S.V.C. '53

Zaans volkoren
brood
gratis gesneden

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29
Hengelo Gld
Tetefoon 05753-1845

Peugeot 205

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033 - 725083
Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en algemeen 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, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

