
5de jaargang no 10 dinsdag 7 maart 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Doe mee aan onze voorjaarsprijsvraag en

Win een Keurslager
Krokus-schotel!

Ter introduktie van onze nieuwe Krokusburger is er 5 weken lang een
voorjaarsaktie met elke week kans op een schitterend opgemaakte

Krokus-schotel met vers voorjaarsvlees, waaronder onze nieuwe Krokusburger.
Haal het deelnameformulier bij ons in de winkel. Doe mee en... win!

Onze aanbiedingen van deze week:
magere

SPEKLAPPEN
500 gr295

mager HACHEE-

VLEES + kruiden

500 gr695

Japanse
runder rolletjes

100 gr 225

GEK. ACH1ERHAM

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Hei nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feesU lijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! Per stuk1
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

3.95
3.95

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G

Tel. 05753-1269

K
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Hengelosestraat49,7256 AB Keij'enborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Onderhoudsvrije Brügmann kunststof ramen en

deuren (van authentiek tot modern)

* kunststof dakkapellen

* kunststof gevelbekleding

* rolluiken, zonwering

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN ,
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Wederom
verrassende
smaken

dkedag
zijnvefs
BROOD
-bakt

* CARAMELLO'S
deze week 0-85

Een lekkernij uit Saeurland

* PERZIK-MELOEN SCHNITT
deze week van 8.95 nu 7.50

Heerlijk zachte vruchtenbavaroise (ca. 8 pers.^

HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak met steeds weer 'n nieuwe

smaak

Spuistraat 21. Tf 1 1290 Jfengeïo

Deze week bij uw Echte Bakker

Afd. Brood:

OBERLaNDER
800 GRAM

Afd. Banket:

BAVAROISE SNIT
VAN 7.00 VOOR

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

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

Diepvries BOERENKOOL
per zak 1.50

Krop SLA + KOMKOMMER 1.85
4 kg GOUDREINET 4.95
Rauwkost

Rede kool SALADE 250 gr 0.95

Verkoop
Bloemenkas

3STj5g&

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 SCHEFFLERA 4.95
1 PLANTENBAK 9.95
GROEN EN BLOEIEND

i

; Zie onze paas-

j| artikelen

in de paashoek

l Fa.l Wijnbergen |
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH. J. SLOOT B.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw
belastingaangifte 1988?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

zittings (dinsdag) avonden

14, 21 en 28 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

Bromfietsrijders opgelet!!
Ook voor uw BROMFIETSVERZEKERING kunt u beter terecht bij

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Al meer dan 35 jaar zekerheid

1939 NEDERLAND
k

Jaarpremie
voor automaten

v.a. f 94.-
met versnelling

v.a. f 269.--

Genoemde premie's zijn inclusief
kosten en ass.belasting
Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05753-3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

-U.

T
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.
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6 maart t.e.m.
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FLORWH
JONGE JENEVER

IR1SH COFFEE
CONCENTRAAT

FLORUH
VIEUX

met een
racht karakter

Si-

Trekking

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

DEP. VARKENSSNITSELS
100 gr 1.30
HAMLAPPEN

Vanaf heden zijn de nieuwe

staatsloten weer te verkrij-

gen bij de Dierenshop, Spal-

straat 12, Hengelo (Gld.).

's maandags gesloten.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts r LU.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

500 gram

BOEREN LEVERWORST
100 gram

100 gram

5.98

0.98

1.68

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



Ons dubbel 40-jarig jubileum werd mede dank

zij uw aanwezigheid, een onvergetelijk feest.

De vele felicitaties, zowel mondeling als schrif-

telijk, zullen nog lang in onze herinnering

blijven.

Fam. Heijink De „Spannevogel"

Beukenlaan 2, Ruurloseweg 2,

7255 DM Hengelo Gld 7255 DH Hengelo Gld

In plaats van kaarten

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken
voor het grote medeleven en hulp na het over-
lijden van mijn dochter en onze zuster, schoon-
zuster en tante

JOKE SMEENK

Hengelo Gld, H. Smeenk-Teunissen

Doetinchem, H. Smeenk
T. Smeenk-Hamer

Eliatha
Joyce

Hengelo Gld, maart 1989.

Rondweg 6.

Marktver.

Hengelo Gld

LEDENVERGADERING
op dinsdag 21 maart 1989
in zaal Michels, Spuistraat 45

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen vorige ledenvergadering.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Jaarverslag penningmeester.
5 Rapport kas-controlecommissie
6 Benoeming commissie 1989.
7 Bestuursverkiezing wegens periodieke af-

treding van de heren G. J. Harmsen, J.
Berendsen en E. Jolink. De heren Harmsen
en Jolink stellen zich herkiesbaar.
De heer Berendsen stelt zich niet herkiesbaar

8 Vaststelling contributie 1989.
9 Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10 Mededelingen.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

Gymnastiekver. ACHILLES

U I T V O E R I N G
zaterdag 11 maart a.s.

in sporthal „DE KAMP"

's middags om 14.00 uur en

's avonds om 19.00 uur

Het bestuur

STRIP • nieuws
in de navolgende serie strips:

• ASTERIX - •SUSKE EN WISKE

• JAN JANS EN DE KINDEREN

• FC KNUDDE - • BOB MORANE

Strips, het leest zo gemakkelijk weg!

W O L T E R S
Boeken - tijdschriften - strips
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld -Tel.05753-1253

t.o. Remigiuskerk

SCHRÖDERSTOFFEN

Allerlaatste week
Rek vol AFGEPRIJSDE
konfektie nu

twee halen.
EEN betalen

ZIE ETALAGE

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.Telefoon 05753-1232

Gevraagd

WINKELMEISJE
Plm 18 jaar

AANMELDEN:

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SNITSELS per 100 gr 1.40

TONGEWORST 100 gr 1.20

BOTERHAMWORST

100 gr 1.00

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 05753-1320

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

K
W
i
3 Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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DEZE WEEK w
w

Eigengebakken
ROGGEBROOD ;
van 1.39 voor 1.15;

B

'•• ZWEEDS GEBAK v. 125 v. 1.00 :
a i
_ (Gevuld met banketbakkersroom en vruchten) pj

< W
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ZAAL LANGELER- HENGELO GLD

A.s. zondag 12 maart

D A N S E N
voor gezellige mensen

Aanvang 20.00 uur LIVE MUZIEK

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

DEZE WEEK GS*

\NINCVMOLENMKKERS

Amsterdams PAASBROOD
2.75

Maandag: KOEKDAG

OUDEWIJVENKOEK 2.25
WOENSDAG

KRENTEBOLLENDAG

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTOKIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Ke^enborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelswies: 47 KeUenbor? Tel. 1307

KUNSTSCHILDER
geeft korte curssussen,
stilleven en/of landschap
schilderen in olieverf.
Kleine groepjes of privé)
Vraag info: 05753-1449

Te koop bromfiets Puch

Maxi, bouwj 1980, incl.
helm. Tel. 05753-1945

Gevraagd flinke xelfst.
huishoudelijke hulp voor
plm 3 uur per week. Brie-
ven onder no 10, bureau

van de Reclame.

Te koop Honda MT 5
Parijs-Dakar, '85, f 1375.—

Tel. 05753-2580

Te koop Opel Kadett, b.j.
1972, A.P.K. 8-'89, in zeer
goede staat. Tel. 05753-7392

Te koop matrix printer
Epson 80, weinig gebruikt

Tel. 05753-1232

Te huur gevraagd land-
bouwgrond voor aardappel
teelt. J. Harmsen, Tolweg

l, Hengelo Gld,
tel. 05753-1772

Wij zoeken varkensmesters
met goede stallen voor de
opfok van zeugen.
SEGHERS HYBRID.
Tel. 05753-1742

Te koop wegens ruimte-
gebrek stereo-installatie
in z.g.st., breed 97 cm, me*
stofkap. Tel. 05753-3509

Met wie kan ik, studente,
dagelijks meerijden naar
centrum Arnhem. Liefst
uit omgeving Hengelo Gld
Tegen redelijke vergoeding

Brieven onder B 11, bur.
van de Reclame.

Verloren mijn zilveren
armband dinsdag 17 jan.

in of bij café Michels
Tegen beloning terug te
bezorgen. Mevr. Doldersum
Vordenseweg 42 tel. 05753-

3992.

Antiek- en
boedel veil ing
vrijdag 10 maart
19.30 uur in zaal de Engel
te Steenderen

Kijkdagen: 9-3 van 19.00-
22.00 uur en 10-3 van 14.00

tot 18.00 uur

Zondag 12 maart

GROTE BINGO
in Café

D'n Otden Kriet
Aanvang 19.30 uur

Wichmond - tel. 05754-285

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

RESTAURATIE R.K. KERK STEENDEREN

Op 10 maart a.s.. zal er een grote antiek- en boedel-
veiling worden gehouden in zaal „de Engel" te Steen
deren. De opbrengst hiervan is bestemd voor de res-
tauratie van de R.K. kerk St Willibrordus te Steen-
deren. Zie voor aanvangstijd en kijkdagen de adver-

tentie in dit blad.

SUCCES VOOR HERBERT HEKKELMAN

Op de nationale West Nederlandse bakkersmanifes-

tatie 1989, een evenement voor de brood- en banket-
bakkerij, dat gehouden werd op l en 2 maart in de
Groenoordhal te Leiden, behalve windmolenbakker
Herbert Hekkelman voor de krokante maanzaadbol

een eervolle vermelding.

BIJEENKOMSTEN NVEV

Op de eerste bijeenkomst speelde de toneelgroep
van Jong Gelre het stuk 't Is maar tijdelijk. Het werd

fantastisch gespeeld en het'boeide een ieder van be-

gin tot eind.
In de pauze werd er traditiegetrouw een grote verlo-

ting gehouden met prachtige prijzen.
Aan het eind van de avond bedankte mevr. Wullink

de spelers, souffleur en grimeuses en werd hen een
envelop met inhoud en een bloemetje aangeboden.
Op de andere bijeenkomst had het bestuur de heer
en mevr. van Loon uit Eefde uitgenodigd. Ditmaal
namen zij ons mee naar Mexico. Er werd uitgebreid
gesproken over de verschillende indianenstammen en
hun cultluur, maar ook de natuur en de muziek werd

niet vergeten. De dia's die zij toonden waren schitte-
rend. Aan het slot van deze kleurrijke avond bedank-
te de presidente de heer en mevr. van Loon en bood
een envelop met inhoud en een bloemetje aan.

FEESTAVOND CPB EN CBTB

De voorzitter van de CBTB de heer B. Hiddink, kon
een volle zaal verwelkomen op de gezamenlijke

avond vna de CPB en de CBTB.
Na het serieuze gedeelte kwam de christelijke ont-
spanningsclub uit Holten op de planken met het
toneelstuk Een huis vol verrassingen.
Er deden zich nogal wat verwikkelingen voor, maar

het geheel eindigde met een happy end.
Het werd vlot en goed gebracht, de aanwezigen ge-
noten zichtbaar van de verschillende type's met hun

soms wat eigenaardige „problemen".
In de pauze Vond de traditionele verloting plaats.
Aan het eind van de avond dankte de presidente van
de CPB, mevr. J. v.d. Velde de ontspanningsclub
voor de gezellige avond en bood hen een krentebrood
aan. De aanwezigen werden bedankt en wel thuis

gewenst.

EASY EDDIE EN HIS SWEET LOVERS
IN „FLOPHOUSE" IN TOLDIJK

Zaterdag 11 maart a.s. komt er een band van formaat
in letterlijke en figuurlijke zin, de Easy Eddie and

his sweet lovers Band in Flophouse in Toldijk. Enkele
maanden geleden hebben we nog genoten van de PP-
band, nu komt er weer een soortgelijke formatie.
De band telt 10 personen, waaronder twee „echte"
bluesbrothers, eigenlijk mafketels. Zij vermaken
zowel het publiek als de band met allerlei kolderieke
acts. Maar het oog wil ook wat, vandaar twee sexy
zangeressen met prima stemmené. En om het geheel
compleet te maken, 5 muzikanten die een voor een
hun mannetje staan. En last not but least: Easy Eddie
zelf. Een boom van een kerel waarbij de dames
knikkende knieën krijgen. Dit geheel brengt covers
uit de jaren zestig tot tachtig.

Kortom: spektakel op het toneel en swingen in de zaal

STRATENVOLLEYBALTOURNOOI

VOLLEYBALVER. „DE VELDHOEK"

Volleybalver. de Veldhoek houdt op zondag 23 april
in sportcomplex de Veldhoek een volleybaltournooi
voor teams van straten, buurten, families, bedrijven

en verenigingen uit de Veldhoek, Varssel, Wolfers-
veen en omgeving. De aanvang is 10.00 uur. Er kun-

nen maximaal 21 teams meedoen en de kosten be-
dragen f 35.—. De deelnemers dienen de volgende

regels in acht te nemen: iedere team moet minimaal
uit zeven spelers bestaan. Per team mogen maximaal

twee competitiespelers deelnemen.
Er kan ingeschreven worden met zowel dames- als

gemengde teams (max. 3 heren per team).
Minimum leeftijd 16 jaar. Belangstellenden kunnen

contact opnemen met Hennie Bargeman (08342-2120),
Bennie Hebbink (05753-7216) of Frieda Menkhorst
(05736-1488).

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 21 t.e.m. 28 februari 1989

De afgelopen week is voor de politie Hengelo weer
een vrij rustig weekje geweest voor wat betreft het
aantal meldingen. De meldingen die zich voor deden,

betroffen de gebruikelijke meldingen welke ik dan

ook kortheidshalve in chronologische volgorde zal op-
noemen.
Zo werden er deze week diverse diefstallen behan-
deld, waaronder diefstal vanuit een supermarkt, dief-

stal van een partij hout dat langs de weg had ge-
legen, diefstal van een videorecorder uit een woning
en diefstal van twee fietsen van achter een woning.
Ook vond een jongeman die net 2 maanden zijn
rijbewijs had het nodig om in de late avonduren
als een gek met een geleende auto door het dorp
te scheuren. Na een korte achtervolging kon de be-
stuurder staande worden gehouden. De bestuurder
verklaarde zo geschrokken te zijn geweest bij het zien

van de politie dat hij in totale paniek was wegge-
reden. Je moet er niet aan denken als je hem als
voetganger of fietser tegenkomt.
Voor wat de sociale problemen betreft was het
deze week zoals gezegd ook rustig. Een meldinkje
'van een bedreiging kwam binnen en een melding
van loslopende honden, welke voorbijgangers aan
zouden vallen.

Verder werd er deze week een aangifte behandeld
van vernieling van drie sierboompjes voor het ge-
meentehuis. De boompjes zijn in de nacht van vrijdag
op zaterdag (24 en 25 febr.) vernield, dat wil zeggen
gewoon grofweg afgebroken bij de stam. Gelukkig
kost het de gemeenschap geen geld, want de boompjes
worden niet weer opnieuw ingeplant.
Tip van de week (verzoek): de politie verzoekt nog-
maals jongelui die uitgaan zich te gedragen als men
het door hen bezochte etabilssement verlaat. Het is
toch te gek om los te lopen dat in een leuk plaatsje
zoals Hengelo bijvoorbeeld:

geen ruiten meer door de PTT worden geplaatst in
de telefooncel aan de Raadhuisstraat vanwege het
doorlopend aantal vernielingen hieraan (kosten per
vernielde ruit f 300.—)

geen glas meer zit in het publicatiebord aan de muur
van de drogisterij, omdat de ruit vernield is. De aan
kondigingen hangen nu gewoon in weer en wind.
om de haverklap verkeersborden worden omge-
bogen bij wijze van sport (kosten bord met plaatsen
f 150.—

diverse gemeente-eigendommen het moeten ontgel
den en dat zoals de vernieling van de drie sier-
boompjes de afgelopen week, niet eens meer tot her
planting wordt overgegaan.

Het vorenstaande betreft ook de (onnodige) geluids-
hinder zoals het midden in de nacht claxonerend
rondrijden of een FBI hoorn inschakelen en onmundig
hard lopen te schreeuwen etc.
Ik denk dat het een goede zaak is om hier eens bij
stil te staan, het betreft uiteindelijk ons eigen leef-
milieu.

G. P. de Lange

UITNODIGING

V O O R J A A R S S H O W
Donderdag 9 maart
van 10.00-22.00 uui

Vrijdag 10 maart
van 10.00-22.00 uur

Zaterdag 11 maart
van 10.00-17.00 uur

Naast de complete Massey-Ferquson

trekkerlijn van de 300, 3000, 3600

serie, tonen wij ook het complete

programma van Niemeijer hooibouw

en grondbewerkingsmachines

Strautman en Kaweco-programma

enz. enz.

Dit moet U beslist zien.

Landbouwmechanisatiebedrijf

G. PELGROM
Broekstraat l - Hummelo

Tel. 08348-1842

M.F. 's werelds meest verkochte

tractor.



• Walkman

• Badhanddoeken

Luxe koffersets

• Gereedschappen

• Horloges en radio's
A RA L-AKTIECHEQUE-AKTIE

Aral tank-
stations
belonen

uw
klandizie

met
kado's. of echte service

afgestemp!

Aral Service Station

t.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.1977

met: NIEUWE SOORTEN WOL

NIEUWE KLEUREN

NIEUWE BREIBOEKEN

bij elke f 30.- besteed

1 BOL KADO
Wolboetiek Diny de ïrught

Brei
VelswtJkweg 22

Tel. 08344-315

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) • 05753-3460

Wij kunnen U bieden:

VERS AFDELING:
ZEETONG
ZALM FOREL
KWEL
SCHELVIS
SCHOL
TONG SCHAR
RISJES BOKKING
KABELJAUW FILET

GEROOKTE PALING
ZALM
GARNALEN
SPEKBOKKING
MAKREEL
ZURE HARING
ROLMOPS
ZOUTE HARING

ledere dag warme gebakken VIS

Weekaanbiedtng:

1 risje BAKBOKKING

12 stuks geen 7.50 maar 6.50

VANAF HEDEN

ook mogelijkheid tot

B A R B E C U E N
Zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend inlichtingen

Café-bar W I N K E L M A N
KEIJENBORG - Tel. 05753-1267

EDAH
jongen
plm. 18 jaar

voor magazijnwerkzaamheden

40-urige werkweek

Aanmelden: O. A. Botterman, Raadhuisstr. 53

geldig van 8 t.e.m. 21 maart

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

«*n Florijn vieux *****•

18.45

1949 1989

JUBILEUMJAAR
Veel couponnen tapijt voor HALF GELD
of minder, gratis gemeten en vak-kundig
gelegd.

Verder keuze uit HO rol kamerbreed tapijt.

Dat is even prettig tapijt uitzoeken!

Wij rollen het voor u uit en u ziet het tapijt voor u, zoals het

ook in uw kamer komt.

DESKUNDIG ADVIES EN VAKKUNDIG LEGGEN

IS ONS STREVEN

Tof ziens in onze gezellige winkel

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUI&

hengelo(gld)

SPA presenteert de spetterende l O-mans formatie

EASY EDDIE & HIS
SWEET LOVERS

Letterlijk en figuurlijk een band van formaat

JEUG8SOOS „FLOPHOÜSE" • TOLDIJK

't Hoekje
Hef speciaal bi'erencafé

van Hengelo Gld en omgeving

40 speciaal bieren

Grolsch op tap

In de maand maart

is het bier van de maand

A L F A
krat ALFA bier
met gratis glas

14.95

Spalstraat l 7255 AA Hengel-o Gld

Tel. 05753-1252

LET OP!! Alleen deze week!!

SUPERSTUNT bij Hermans in Keijenborg
COLLY HERENSCHOENEN
diverse kleuren en modellen van 199.95 nu stuntprijs

COLLY KINDERSANDALEN
in felle modekleuren maten 24 t.e.m. 35 nu stuntprijs

COLLY DAMESSANDALEN EN MUILEN
wit maten 36 t.e.m. 42

QUICK VOETBALSCHOENEN
diverse kleuren en maten

kindermaten

herenmaten

QUICK SPORTSCHOENEN
blauw-wit beige-zwart

nu alle maten van 119.95

QUICK SPORTSCHOENEN
kindermaten 24 t.e.m. 31

149.95

39.95

stuntprijs 55.00

stuntprijs

stuntprijs v.a.
35.00
50.00

stuntprijs 60.00

25.00

U biedt o.a.

stuntprijs

Komt en ziet wat onze NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

CRISTALL, ANITA, VAN ESCH, RIEKER, VERHULST

GRAAG TOT ZIENS BIJ

Jan en Riek Hermans
PAST. THUISSTRAAT 8 KEIJENBORG TEL. 05753-1669

CHR. MUZIEKVERENIGING

ChansTiUxi,.:^.-.!.:-,^.--.^.-.--, •.•-.•.•i-.-.-.-.-.-.-..

r—

HENGELO GLD.
CRESCENDO

UITVOERING
ZATERDAG

11 maart
in „ONS HUIS"

te HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

MUZIEKKORPS

TAMBOER-LYRAKORPS

BLOKFLUITGROEP

KLARINETTENGROEP

MUZIEKGROEP

Entree f 3.00 - Donateurs vrije toegang op vertoon van de geldige

kaart voor 1989

ATOMICA TUINMEUBELEN

Heb nog even geduld!!!!
Vanaf plm half maart is onze collectie TUINMEUBELEN weer com-

pleet. Zoals bekend hebben wij ook dit jaar weer die alom bekende

merken in onze voorraad opgenomen, o.a. Hartman, Jardin, Deco enz.

Wij geven U da keuze uit plm 15 verschillende modellen en kleuren

en plm 70 verschillende kleuren kussens met bijbehorende parasols,

kleedjes en hokkers.

Verder in onze collectie:

TUINBANKEN, BLOEMBAKKEN, TUINVERLICHTING, VLOER-

BEDEKKING voor in uw voortent enz.

Natuurlijk geven wij dit jaar ook weer de bekende kortingen.

Uw meubelen worden, indien gewenst, gratis thuis bezorgd.

Dit alles bij:

A T O M I C A
STEENDERENSEWEG 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2139

ATOMICA TUINMEUBELEN

SCHRÖDERSTOFFEN

De voorjaars-zomer

STOFFEN zijn binnen
Komt u gerust even vrij-

blijvend binnen kijken

SCHRöDER bij de kerk

Ruurlosewegl-HengeloCId.Telefoon 05753-1232

ALS HET OM

PAASDECORATIES
GAAT!!

BIJ ONS LEUKE

Paaseieren, beschilderd
Paasmandjes
eierschalen
ei-kaarsen
eier-boom
Paas kransjes
Paas servetten

BESSELINK KADO'S
Hoek Raadhuisstraat-Banninkfetraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215



HOE is HET
SHE3 Holland Elektro HE1700

* Degelijke sledestofzuiger met
stalen buizen, lang snoer en
uitblaasfilter.
* Pistoolhandgreep met zuigkracht-
regelaar en compleet met combi-
zuigmond en hulpstukken.

motor

OP=OP NU:
Holland-Elektro prijs:

MOGELIJK!
^•l̂ B^^HBB^HHB^BH^B^BHlBBHB^^HHi

%

fnsfcr//aftebedr//f

ORDELMAN-DIJKMAN

X Spa/sfraaf 14, 7255 AC Hengelo f Gld .1

Te/. 1285

Voor BEHANG naar
LENSELINK

* De nieuwe behangcollectie is binnen
* Totaal vernieuwde behangafdeling

met overzichtelijke presentatie
* Ruim 200 soorten behang in voorraad

• Prijzen vanaf f 7.95 per rol
* Restanten vanaf f 3.00 per rol

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Dit laatje
niet schieten.

Gloster

de lekkere hand-

appel 2 kg

Kiwi's vol vita-

mine C

500 gr

250
299

AH Goudse jonge ^% ̂ * ̂ ^

kaas kgO <f\J

Katenschinken

100 gr 199

WAARDEBON

Mager RUNDERGEHAKT

kg 798
Zaterdagvoordeel:

Fijne tartaar

100 gr 99
Ma. en di. 13 en 14 maart

Fijne verse
braadworst

kg 598

AH volle yoghur

liter

Casino brood

wit of bruin

gratis gesneden

149
184

1785
V.d. Eelaart 3-

sterren jonge
jenever liter

Joseph Guy

Franse cognac
fles, 0,7 liter

Aanbiedingen geldig t/'m zaterdag a.s
bi) Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en
VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15, Keijen
borg, tel. 05753-1395

Onze Paascollectie eieren
met verrassende ideetjes en

geschenken. Leuk om te
geven, leuk om te krijgen.
Kom kijken bij de zaak
voor mensen met smaak!
Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Te koop 2 leren fauteuils
buro wit, kinderwagen
als nieuw, Oud Hollands
spinnewiel, manou bank-

je, 2-zits. Y. Bijlsma,
Hengelo Gld, 05753-3160

DEZE WEEK
Uit
eigen bakkerij

5 bolussen van 3.50 voor 2.98

Uit onze supermarkt:
Bij aankoop van een rookworst naar
keuze 500 gr zuurkool GRATIS
Jaffa sinaasappels net 12 voor 2.98
Super tweedrank, abr.-sinas of
perzik-sinas literpak voor 1.79

SERVICE SUPER en
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN

TEL. 05755-1259

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

BEKENDMAKING
BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 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 me-
dewerking te kunnen verlenen aan het bouw-
plan van: J. G. A. Winkelman, lekink 18 te
Hengelo, inzake de uitbreiding van een ber-
ging op het achtererf van de woning.

De aanvraag om vergunning ligt met ingang
van 9 maart 1989 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesecretarie (sectie bestuurszaken) voor
een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 7 maart 1989.

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

PHILIPS

Philips magnetron
AVIS 610 WH:
Fraaie space cube 40 magnetron met
roterende energieverdeler, tijdklok tot
60 min. en aparte ontdooistand.
Philips-prijs 865,-. Winterprijs

699r
winters

Soalstraat 8,7255 AC Hengelo (Gld)

POTTENBAKKERIJ
ERIK WINDIG

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 42
BAAK IGLO.) T.l 05754-995

Koop voor de Pasen reeds uw EIERDOPPEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,
eerste lid van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne bekend dat bij hen aanvragen voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn
binnengekomen van:

de heer B. W. A. Beulink, Elferinkdijk l te
Hengelo Gld., voor het oprichten en in werking
hebben van een rundvee- en mestvarkenshou-
derij met mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie G, num-
mer 2237, plaatselijk gemerkt Elferinkdijk 1;

de heer A. H. Raterink, Raadhuisstraat 10 te
Hengelo Gld., voor het wijzigen van een sla-
gerij op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie K, nummer 2926,
plaatselijk gemerkt Raadhuisstraat 10;

de heer H. J. J. E. M. Niesink, Uilenesterstraat

3 te Keijenborg, voor het uitbreiden van een
mestvarkenshouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie H, nummer 2231, plaatselijk ge-
merkt Uilenesterstraat 3.

Zij zijn voornemens de vergunning te verle-
nen onder het stellen van voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf
7 maart 1989 tot 7 april 1989 elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur ter inzage en bovendien elke vrijdag van
18.00 tot 21.00 uur in sporthal „de Kamp".

Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvragen, liggen
bovengenoemde stukken elke werkdag van
09.00 uur tot 12.00 uur ter gemeentesecretarie,
alhier ter inzage. Desgewenst kan aldaar eer
mondelinge toelichting op de stukken worden
verkregen. Indien daarom telefonisch wordt
Verzocht (tel. 05753-1541, toestelnr. 24), kunnen
tot één week voor bovengenoemde datum mon-
deling bezwaren worden ingebracht, waarbij

dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de betreffende aan-
vraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager
en overige aanwezigen. Gemotiveerde bezwa-
ren kunnen tot bovengenoemde datum
schriftelijk bij hun college worden ingebracht.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken.

Zij vestigen er tenslotte dc> aandacht op dat
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en de belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aan-
leiding van de beschikking beroep kunnen in-
stellen bij de Kroon.

Hengelo, 7 maart 1989.

Burgemeester en wethouders 'voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris

Kerk- en andere diensten
Hervormde Kerk (Kemigiuskerk)

Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. Verhaere (biddag)

Zondag 12 maart 10.00 uur mej. Tankink
(Jeugddienst)

Goede Herder Kapel

Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. Politton (biddag)

Zondag 12 maart 10.15 uur ds. Hendriks

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 11 maart 19.00 uur H. Mis, m.m.v.
het kerkkoor

Zondag 12 maart 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 14 maart 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; 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.

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 6 t.e.m. 12 maart

B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

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 week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

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 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 16-19 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. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-

meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.


