58e jaargang no 11

dinsdag 14 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), S t eenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Daarom breiden wij m.i.v. 20 maart onze
openingstijden uit

De lente is in aantocht
Maandag t.e.m. donderdag 8.30-12.30 - 13.30-18.00 uur
vrijdag

8.30-12.30 - 13.30-20.00 uur

welkoop Groen&Doen

zaterdag

8.30-12.30 - 13.30-16.00 uur

Spuistraat 37 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1713

welkoop

Doe mee aan onze voorjaarsprijsvraag en

Win een Keurslager
Krokus-schotel!

f

l
>

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!

Klein Westland

HET IS NV DE BESTE TUD.
VRUCHTBOMEN

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

Appel, peer, pruim, kers in hoogstam, halfstam
en struikvorm.

Lombarfs HANDAPPEL 4 kg 4.95
JAFFARINA'S
20 v. 6.95

KLEINFRUIT

RAAPSTELEN

BOSPLANTSOEN

Bessen, kruisbessen, frambozen, hazelaar, am.
blauwe bes, druiven, perziken en nektarine.

honingzoet

Runder verse

kg 1.95

VENKELSALADE
*•¥••¥••¥••¥••¥••¥••¥•

SPECIAL
Lendebiefstuk

Verse
kippenpoten

Erken, berken, elzen, krenten, geld. roos,
hazelaar, larix, douglas, Servische spar enz.

Rauwkost

Helemaal nieuw, zacht en
smaakvol 100 gr
995

SNiJwor

l kg

<
J

>

250 gr 1.95

Grootbloemig en tros-, stam- en klimrozen.

Verkoop
Bloemenkas

G. J. HALFMAN

"<^S^s

Boomkwekerij en tuinaanleg

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 ORCHIDEEëNVAASJE 6.95
in paassfeer

100 gr

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger

ROZEN

3 -PAASKAARSEN

Hofstraat 7, Hengelo Gld. Telefoon 05753-14 24.

Het vanouds bettende adres met de grootste
sortering en scherpe prijzen.

1.95

leuk verpakt

Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Bromfietsrijders opgelet!!

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen!

Ook voor uw BROMFIETSVERZEKERING kunt u beter terecht bij

rw- q.\\\\f

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

Fa. lWi jnbergen

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

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

Al meer dan 35 jaar zekerheid
3.95
3.95

1939 NEDERLAND

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

K

C2

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Palmpoasenoptocht

:.BROOD

V-bakt

v.a. f

AL SINDS 1820 EEN GROTE KEUS IN:

*

*

PAASHAANTJES
In vele modellen, zie voorbeelden in de
winkel

Genoemde premie's zijn inclusief
kosten en ass.belasting

BROODKRANSEN

Voor informatie:

voor op de stok
Verder KREKELING, KRANS MET
VOGELS enz.

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD
BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM

Vele CHOCOLADE-EITJES
SUIKEREITJES

NIEUW uit eigen bakkerij:

in zaal „de Engel" te STEENDEREN

*

Aanvang 20.00 uur

KNaCKEBROT met rozijnen
Ook naturel en met sesam

*

nu

van 3.95 nu

,

LidNVM

Lid N.V.A.

2.98

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BAKKERIJ KREUNEN

Bel UIT DE WEERD

GEBBING modes

HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

HENGELO Gld,
Zonnestraat 13 • Telefoon 05753-1806

KOFFIE MET GEBAK GRATIS

ra
*

1.95

KOKOSSTRIPS

6 stuks

TEL. 05753-3000
TEL. 08340-34025

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

Kaarten d f 5.— p.p. in voorverkoop bij

STEENDEREN - Tel 05755-1264

94.--

met versnelling

dinsdag 21 maart a.s.
Modepresentatie voor het hele gezin

Jaarpremie
voor automaten

v.a. f 269.—

*

Grandioze
voorjaarsmodeshow

dteüelf
élke dag
zrnvérs

De zaak met steeds weer 'n nieuwe
smaak

NU OOK REPARATIE VAN
MJJCEN-HUISIL ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechte r 10.— p. da*
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Op maandag 20 maart a.s. hoop ik mijn 100e
verjaardag te vieren.

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH. J. SLOOT B.V.

G. A. DIESVELT

Wie mij wil feliciteren is welkom op de receptie
van 4 tot 6 uur in zaal Hilderink „de Smid" te
Keijenborg.

SLIJTERIJ

DEZE WEEK

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld
Tel. 05753-1391

Spalstraat l

Problemen bij het invullen van uw
belastingaangifte 1988?

7255 KL Keijenborg, maart 1989.
Bronkhorsterstraat 8.

14, 21 en 28 maart

praktijk voor homeopathie

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

In de week van 27 t.e.m. 31 maart

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

Geldig t.e.m. 28 maart 1989
RUIM ASSORTIMENT

l
l
l
l
l

Paashaantjes
Krentehaantjes
Bolushaantjes
Broodkransen

l
l
l
l
l

Paashaasjes + ei
Paasmandjes + ei
Pasieihaan'jes

GEEN SPREEKUUR

Piet Mondriaanstraat 4 - Zelhem
Tel. 08342-3621

DE HELE WEEK:
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
CHR. GEM. ZANGVERENIGING

1919 EXCELSIOR 1989
o.l.v. de heer P. Helmink

i
<

Bakkerij Bruggink

w
* RAADHUISSTRAAT 19
G

Lustrum-concert
op zondag 19 maart 1989
in de N.H. Kerk
TE STEENDEREN

TEL. 1358

-

W

MEDEWERKENDEN:

A.V.K.
(Achterhoeks Vocaal Kwartet)

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

l
rn

DEZE WEEK

Eigengebakken
«
ONTBIJTKOEK
^
van 2.50 voor 1.95*

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

HARDE BOLLEN
J
deze week
5 halen, 4 betalen i

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Onbetwist isBOSMAN
uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

aa NVA

aa NVA - uaxxva

Koper-ensemble

Spobtraai2i Tel 1250 Jfengelo

uit Dinxperlo

Mevr. L. de Bruijn-Gons

Deze week bij uw Echte Bakker

piano

PAASBROODJE

Entree f 5.00 p.p.

'

PALMPASEN

pi m 450 gram (met spijs)
afgewerkt met gebruneerde nootjes

*

Proefprijs

OPTOCHT DOOR HENGELO CLP

5 STUKS

Van 12.30 tot 13.30 uur kunnen kinderen, die
willen deelnemen, de versierde stok inleveren
bij zaal Concordia, Raadhuisstraat 36, waarna
ze door een jury zullen worden beoordeeld.

De Palmpasen-optocht wordt nu al voor de 2e
maal georganiseerd door:

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsver,
In samenwerking met het
ORANJECOMITE TE HENGELO GLD

Voorjaarsschoonmaak 1989
Nu is de tijd om eens lekker schoon schip
te maken en overtollige zaken weg te doen.
De KON. HARM. CONCORDIA komt graag
deze nog enigszins waardevolle zaken bij U
ophalen (u mag ze ook brengen).
Deze overtollige zaken worden op Hemelvaarts
dag 4 mei a.s. via een erfhuis-boedelveiling
aan de man gebracht.
Dit alles t.b.V. het uniformen-instrumentenfonds van de Kon. Harm. Concordia.
Bel nu 05753-2186 of 1942 en het wordt gratis
afgehaald, of u brengt het op Wichmondseweg
24 of Plataanweg 5.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

HENGELOSE EN
KEUENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

In verband met GOEDE VRIJDAG
is de koopavond verplaatst naar

donderdag 23 maart
Het bestuur

(wel even bestellen)
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

speelgoed en hobby

JOZEFSCHABBINK

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

HENGELOSE MAJORETTEVER
KON. 1IARM. CONCORDIA
CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

PEUGEOT voorjaarsshow 1989
Op deze show presenteren wij U
alle modellen 1989

205
309
405
405 break
505

OPENINGSTIJDEN:
donderdag 16 maart 10-18 uur
vrijdag 17 maart
10-21 uur
zaterdag 18 maart 10-17 uur

^\ AUTOMOBIELBEDRIJF

mibbcrhof

5.98

Voor palmpasen heeft uw Echte
Bakker een groot assortiment

DE DRIEVETOL l

De optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf Concordia, met begeleiding van:

Voor ieder deelnemend kind is er een attentie
beschikbaar.
De mooiste stokken krijgen een extra vermelding van de jury.

OivU

VRUCHTENRONDO'S

Een stukje traditie en oude folklore in ere hersteld met het houden van een Palmpasenoptocht op

•
•
•

liter v.d. EELAART JENEVER lg.25
liter FLORIJN JENEVER
18.25
liter DUJARDIN VIEUX
18Ü75
liter FLORIJN C.B.
12.95
liter COEBERGH
BESSENJENEVER 14.75
fles TEACHERS WHISKY
2l!95
fles OUZO
20.95
fles GORTER JAGDBITTER 13J75
fles LA CHASSE DU PAPE
7".95
fles ZWARTE KIP
ADVOCAAT 6.75
Makkelijk voor Pasen
EVEN 1252 BELLEN en wij brengen

KRENTEHAANTJES
6 halen, S betalen

2

W
i

7255 AA Hengelo Gld

WJDxWDLEN BAKKERS

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende
zittings (dinsdag) avonden

G. W. LEUSINK

'T HOEKJE

Voor elke bezoeker is er
een leuke attentie

Bleekstraat 14
HENGELO GLD
Tel. 05753-1947

TAPPERIJ „DE Z W A A N "

VERHUISBERICHT

presenteert op zondag 19 maart
de Apeldoornse 6-mans formatie

TENDER M A D N E S S

RABOBANK HENGELO GLD

Rythm en blues, van E l m ore James, BB King
tot ZZ top

Maandag 27 maart, 2e Paasdag

Rabobank Hengelo Gld. verhuist op maandag 20 maart a.s.

presenteren wij U de all-round band

JUNIDSIX

TRENDSETTER
Bruin café
Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras

mante zangeressen
Rock, funk, reggae, van Steely Dan tot Joe
Cocker

NET EFFE GEZELLIGER

VLEESRIBBEN
500 gr

van: Spalstraat23
Kastanjelaan 11

6-mans formatie, met in hun midden 2 char-

naar: Raadhuisstraat 21

Pasen

3.48

Op de dag van de verhuizing, maandag 20 maart,
is de bank gesloten.

BIJ

KIPFILET
100 gram

„DE KNOTS"

1.48

Volop PAASSPULLEN

LEVERKAAS
100 gram

1.28

o.a. PAASMANDJES
EÏERKAARSEN (vele kleuren)

Omdat ook op vrijdag 24 maart, Goede Vrijdag, alle
banken traditiegetrouw gesloten zijn, wordt U aangeraden
tijdig Uw bankzaken te regelen.

BLOEMSTEKERS

1.18

EIERDOPPEN EIERWARMERS
HOUTEN SPULLEN voor de Paasboom
vanaf f 1.—

SLAGERIJ
RATERINK

PAASKUIKENTJE
3 stuks f 1.—

„DE KNOTS"

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Ruurloseweg 45 - Hengelo Gld
Tel. 5753-2616

Atomica

RABOBANK HENGELO GLD
Raadhuisstraat 21
Postbus 5
7255 ZG Hengelo Gld.
tel. 05753-2022

Atomica

Grote tuinmeubelenshow

OPEN DAG

OPEN DAG

OPEN DAG

op 23, 24 en 25 maart a.s.
op de bekende openingstijden

DAG

En op 2e Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Wij hebben de complete lijn

HARTMAN TUINMEUBELEN
in voorraad, in de kleuren wit, bruin, grijs en cariba
Bij aankoop van VIER STOELEN + TAFEL

10% korting
Bij aankoop van vier kussens en een parasol, krijgt
u een rond tafelkleed CADEAU of een ovaal kleed
voor HALF GELD

op donderdag 16 maart 1989
van 10.00-16.00 uur

U kunt kiezen uit plm 70 verschillende dessins
merk Pandy, Madison en Deco
Verder in voorraad TUINBANKEN, TUINVERLICHTING, BLOEMBAKKEN enz. enz.

IMieuwbouwboerderij Kleve
(Rundveebedrijf)

STEENDERENSEWEG 11
TELEFOON 05753-2139

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

Bielemansdijk 28a, Halle

HENGELO GLD

OPEN DAG

OPEN DAG

OPEN DAG

Dit laatje
niet schieten.

Sierheesters
Rozen
Coniferen
Vruchtbomen
Haagplantsoen
Gazongraszaad
Compost etc.

WAARDEBON

Super bintj es
5 kg
Cuba perssinaasappels
21/2 kg

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij en tuinaanleg

Westfaalse saftschinken 100 gr

Holstraat 7, Hengelo Gld Telefoon 05753-14 24.

Stegeman cervelaatworst
3 soorten 100 gr

250
399
239
159

AH magere yoghurt m. vruchten1
4 smaken
liter

199

GEHAKT h.o.h.

kg

498

Zaterdagvoordeel:

139

Varkensfilet
100 gr

Ma. en di. 20 en 21 maart:

Magere varkkenslappen kg

598

Speelt u al mee bij het AH Prijzen Troef Spel?

AH Franse criossants, voorgebak-^/ ^\ I J
T
ken
4 stuksXJ
<
Delflander jonge
jenever
liter
Florijn citroenbrandewyn liter

1395
1285

oh

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Kerk- en andere diensten

Voor BEHANG naar

LENSELINK

VARILUX

MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT
OP ELKE AFSTAND
Vbrilux glazen hebben zowel een leessterkte als vertesterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste rï
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

* Denieuwe behangcollectie is binnen
* Totaal vernieuwde behangaf deling
met overzichtelijke presentatie
* Ruim 200 soorten behang invoorraad
* Prijzen vanaf f 7.95per rol
* Restanten vanaf f 3.00 per rol
DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

Gevraagd

WINKELMEISJE
Heren: Knippen zonder afspraak.
Behandeling als permanent of coupe soleil
uitsluitend volgens afspraak.
Dames: Alleen volgens afspraak.
Geopend:
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur,
zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Plm 18 jaar
AANMELDEN:

Bakkerij Bruggink

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider ingewerkt: geen wrijving
meer!
2 Afgeschuinde kast:
mooier, minder lichtverlies.
3 Inlooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving
4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.
5 Stopsysteem in onder
lat.
6 Alu en pvc lamellen
in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.
7 Kastdikte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen
in kast
8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel nu voor informatie!
05753-1210

(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

Perfekt In Rolluiken & Zonwering

D 8188:

Tandem: digitale AM/FM stereo radiorecorder met digitale afstemming en
24 voorkeurzenders. Twee cassettedecks met kopieermogelijkheid,
Winterprijs

Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356^
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds Verhaere-ds Hendriks
bevestiging lidmaten
„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)
Goede Herder Kapel
14.30 uur ds Hendriks-ds van Dorp
bevestiging lidmaten
Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds v.d. Wall, Zelhem
R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 18 maart 19.00 uur H. Mis
Zondag 19 maart 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
m.m.v. het kerkkoor
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.
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 13 t.e.m. 19 maart
Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

Soalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-J374

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK - Z.E.-weg6
Tel. 05755-2220

ZONDAG 19 MAART
Verzorgingscentrum „De Bleijke"
9.00 uur ds Verhaere

Marktver.
Hengelo Gld

winters
Soalstraat 8,7255 AC Hengelo iGld)

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

op dinsdag 21 maart 1989
in zaal Michels, Spalstraat 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 aftreding 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.
,

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

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 17.30 uur inleveren
Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A. R. J. van Ingen, tel. 2002.
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 antwoordapparaat 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. 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.

SHOW

SHOW

FIATAGRI

Wij nodigen U uit op onze show van

Grote sortering

land bouwwerktuigen en tractoren

JEANS EN VRIJETIJDSRLEDING

Donderdag 16 maart 13.00-21.00 uur
Vrijdag 17 maart
9.00-21.00 uur
Zaterdag 18 maart
9.00-16.00 uur

Alle bekende merken
Populaire prijsstelling
Klein aantal stuks van elk artikel

Landbouwmechanisatiebedrijf

Persoonlijke bediening en aandacht voor
iedere klant

G.SEEGERS - H ALLE
HALSEWEG 58 - TEL. 08343-1798

En natuurlijk onze grandioze service

SHOW

SHOW

Korter maken - nauwer maken
Kortom al het veranderwerk
Geheel gratis en snel
Hef W/de Fashion-verkoopteam helpt u graag bij uw
aankoop van de nieuwe voorjaarsgarderobe

Café Meezen

WIDEFASHION

MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - 05755-1204

Zaterdag 18 maart

(tterhwth

DE HENGELOSE ROCKFORMATIE

DON'T ASK

l

-N ET EVEN ANDERS
KLEDING^NETEVEI

Aanvang 21.30 uur

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Inspraak bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat vanaf 16 maart
1989 gedurende 14 dagen, tijdens de kantooruren, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken) de voorontwerpen van de navolgende
bestemmingsplannen ter inzage liggen:
1 Regelinklaan-West 1989, nr. l, ten behoeve
van de bouw van een werkplaats op het achter
erf van het perceel Vordenseweg 10 te Hengelo
2 Hengelo, omgeving St Michielsstraat-Groene
Kruisstraat 1989, ten behoeve van de bouw van
8 woningen door de woningbouwvereniging
„Thuis Best" op het terrein van de voormalige
kleuterschool „De Eerste Stap" aan de St.
Michielsstraat te Hengelo.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen
kunnen de ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke
en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis
van de ter inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de daartoe aangewezen ambtenaren.
De schriftelijke inspraakreaktie dient u te
richten aan burgemeester en wethouders van
Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Hengelo, 14 maart 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Interessante boeken-artikelen

PALMPASEN

Een boeiende geschiedenis over Palmpasen in
Achterhoek en Liemers
Voor de „aannemelingen"
(belijdenis catechesanten)
BIJBELS, GEDICHTENBUNDELS
LIEDBOEKEN - POCKETBIJBELS

PASEN
EIERKAARSEN - EIERVERF - TABLETTEN
EIERKLEURSTIFTEN - KUIKENTJES PAASHAASJES - EIERHOUDERS
SERVETTEN - TAFELLAKENS
PLACEMATS - PAASKAARTEN
In boekwerken wordt behandeld:
HET VERSIEREN VAN EIEREN
PAASVERSIERINGEN enz.

VOORJAAR
BROCHURE OVER ACHTERHOEK 1989
TOERISTENKAART ACHTERHOEK
FIETSEN IN DE ACHTERHOEK
ROUT-O-MATIC WEGENKAART
NEDERLAND
HOLLAND CAMPING 1989
INT. CAMPINGWIJZER 1989

WOLTERS

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253
t.o. Remigiuskerk

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
VERSE WORST

500 gr 4.25

HAMBURGERS

per stuk 0.80

TONG E WORST

100 gr

1.20

GEK. LEVER

100 gr

1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

Bloeiende

violen en primula's
Kwekerij Hendriks

Uilenesterstraat 15, Keijen
borg, tel. 05753-1395

SPORT GOED
met SPORTGOED

DISCO-DANCIKG „DE PAERDESTAL"
ZELHEM

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13. Hengelo Gld

Trekking
791e Staatsloterij

NIEUW!

vrïjdagsavonds disco in zaal „de Ploeg"
Aanvang 21.00 uur, entree gratis
Zaterdagavond DISCO in de Paerdestal, 20.00 uur

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Inspraak herinrichting
centrumgebied van Hengelo
Van 20 maart tot 5 april 1989 kunnen belanghebbenden tijdens kantooruren van 8.30 tot
12.00 uur en op de donderdagen 23 en 30 maart
1989 van 19.00 tot 20.00 uur in de hal van het
gemeentehuis komen kijken naar de hoofdlijnen van de plannen, zoals die op dit moment
op papier staan voor de herinrichting van het
centrumgebied van Hengelo.
Op de tekeningen is heel duidelijk te zien op
wat voor manier het centrum kan worden aangepakt.
De aankleding van het gebied met straatmeubi
lair e.d. zal in overleg met de aanwonenden
plaatsvinden. De uitvoering van het herinrichtingsplan zal in twee fasen plaatsvinden.
De eerste fase moet medio juni 1989 uitvoeringsgereed zijn.
Aansluitend op de periode van terinzageligging
volgt er op donderdag 6 april 1989 een inspraakbijeenkomst waar van gemeentewege
een nadere toelichting wordt gegeven over de
herinrichtingsplannen. Daarna zal er gelegenheid zijn tot een gedachtenwisseling met het
gemeentebestuur.
De inspraakbijeenkomst begint om 20.00 uur.
Ingezetenen en de in de gemeente Hengelo
Gld. een belang hebbende natuurlijke- en
rechtspersonen kunnen van 20 maart tot 10
april a.s. schriftelijk inspreken.
De inspraakreaktie moet worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders
'van Hengelo Gld., Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Hengelo, 14 maart 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Zondagmiddag vanaf 14.30 uur
Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrijgen bij de Dierenshop, Spalstraat 12, Hengelo (Gld.).
's maandags gesloten.

Hartpatiënten,
die met vragen zitten, lijn 070-614614
bellen de infolijn voor
rftn«d»1«nd»ih«rtrtlcMlng
telefonische informatie /" \Jx vnenden van de hartslichtng

19 maart LEMMON BAND met zangeres
27 maart, 2e Paasdag

Onze Paascollectie eie'ren

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 Sony stereoinstallatie plm. 4 jaar oud.
prijs f 350.—, voor verdere
informatie tel. 05750-29501
Gelegenheid tot pinken
weiden. Tevens te koop
aardappelen o.a. Surprise,
Irene, Bildstar en voeraardappelen. H. Groot
Roessink, Toverstraat 18,
Baak. Tel. 05754-387.
Onze voorjaarscollectie

sieraden
is weer binnen.
De nieuwste modekleuren

oorbellen, kettingen,
kralen, spelden, sjaals
en luxe ceintuurs.

DEMI-BYOU shop

St Michielsstraat 2
Hengelo Gld
Bij Willie Derksen
Open: donderdagmiddag,
vrijdag en zaterdag de gehele dag
VOOR AL UW

Vraag het aan de Hartstichting

Zondagsavonds LIVE MUZIEK, aanvang 20.30 uur

zuivelprodukten

IN GLASVERPAKKING
naar BUURTSUPER

v.d.
Mond
Ruurloseweg 52, Hengelo

m.m.v. FLEUR
Te koop mengpaneel 5 kan.
met echo. z.g.a.n. f 250.—.
Tel. 05753-1297.
Te koop hout voor kachel
of open haard, berken,
eiken, beuken, vanaf
f40.— p cm3. Tel. 08344595 en 05753-7446 allebei
na 18.00 uur. Eventueel
gratis bezorgen.
Te koop -open haard hout.

Kervelseweg 26,
tel. 05753-2768.
De gezamenlijke landbouw
organisaties hebben voor
een bijeenkomst de heer ir
Tazelaar uitgenodigd. Dhr
Tazelaar is voorzitter van
het produktschap vee en
vlees.
Hij zal die avond zijn
eigen visie geven op de
toekomst 'van de landbouw
Deze avond is voor iedereen toegankelijk.
Dinsdag 14 maart in zaal
Het Witte Paard te Zelhem
Aanvang 20.00 uur
Wie is jong (ca. 17 è, 18
jaar) vindt het leuk om
in een gezin met kinderen
te werken, kookt graag en
zoekt een halve baan in
Hengelo Gld. Brieven
onder Eli, bureau van
de Reclame
Gelegenheid tot inscharen
van rundvee in Bakerwaard. Tel. 05754-372.

Te koop Opel Kadett D

1300 S b.j. '83 + Ford
Fiesta 1300 S b.j. '78.
Beide I.Z.G.S. en l jaar
A.P.K. Tel. 05753-3672.
Te koop hoogwaardige
organische plantenvoeding
voor tuin, gazon en kamerplanten. Tevens oude
stalmest, tel. 05753-1214.
Let op! Let op! Kinderkle
dingbeurs Truitje wordt
dit voorjaar door omstandigheden later gehouden,
nl. op 22 april. Adv volgt.

VOOR AL UW

AUTOMATERIALEN
en accessoires
met name UITLATEN, TREKHAKEN,
BANDEN LICHTMETALEN VELGEN,
SCHOKBREKERS enz.

Hoge kortingen
FIETSDRAGERS
vanaf 119.—
Originele WIELDOPSETS Fiat
vanaf
49.—
DIGITALE AUTORADIO
vanaf 159.—
en nog vele andere aanbiedingen

VERHEYautomaterialen
TEL. 05755-2202-1593

GROTE PRIJS VAN HENGELO

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Onlangs werd door de Hengelose formatie Doxology
het spits afgebeten in de grote prijs van Hengelo.
Zij brachten bekende klanken ten gehore zoals die
van ACDC.
Aanstaande vrijdag 17 maart treedt de Zutphense
formatie Pharaoh op.
Dit muziekfestijn duurt tot half november van dit
jaar.
Overige groepen en data zijn: 31 maart Don't Ask,
7 april Frantic; 14 april Resq, 21 april Vampire.
De halve finale vindt op vrijdag 12 mei plaats in
de grote zaal van Concordia te Hengelo Gld.
Het festijn om de grote prijs van Hengelo speelt
zich af in discotheek Invention (Concordia) te Hengelo Gld.

Week 28 februari t.e.m. 6 maart 1989
Aan het buerau staat sinds enige dagen een zwarte
Batavus herenfiets. Helaas geen postcode, zodat we
er mee blijven zitten, indien de eigenaar zich niet
meldt.
Op de Banninkstraat vond een aanrijding plaats
tussen een automobilist en een bromfietser. Voor
de bromfiets een wel zeer nare eerste ervaring in
het verkeer, daar dit voertuig nog maar l uur oud
was. De automobilist sneed de bromfietser op het
moment dat hij vanaf de straat de inrit naar zijn
garage wilde oprijden. Er ontstond uitsluitend materiële schade.
Een inwoner van Hengelo Gld die probeerde een
controle te ontlopen kon toch nog staande gehouden
worden. De blaastest wees uit dat hij op het randje
van het ontoelaatbare balanceerde. Het bleef bij een
rijverbod. Hij en de lezers zijn bij deze weer eens
gewaarschuwd. „Alcohol en verkeer, dat kun je niet
maken!"
Op de Veemarkt ontstond enige parkeerschade bij
het achteruitrijden De eerdergenoemde slagzin is
hier exact van toepassing. De achter uitrijdende
bestuurder was onder invloed van alcoholhoudende
drank. Daar de blaastesten niet lukten kreeg hij
een vordering tot bloedproef. Dit weigerde hij.
Justitie wikkelt deze zaak verder af.
In een woning aan de Berkenlaan is geprobeerd in
te breken. Het aanwezige alarm dat keurig werkte
voorkwam dat men binnenkwam. Het bleef bij een
inbraakpoging.
Afgelopen weekend zijn er 5 auto's beschadigd. In
4 gevallen werd de antenne afgebroken en in l
geval moest de spiegel het ontgelden. Van de daders
geen spoor.
Bij gehouden controles in Hengelo en Keijenborg
kwam aan het licht dat 2 automobilisten nog geen
deel III in hun bezit hadden, dat 4 wel een deel III
thuis hadden liggen, maar er nog niet toe waren
gekomen om deze achter de voorruit te bevestigen
en dat 3 automobilisten hun auto niet tijdig hadden
laten keuren (APK), l automobilist reed rond" met
een gladde band.
In al deze 10 gevallen is er een proces-verbaal uitgeschreven.
B.J. Eijsink

ALGEMENE LEDENVERGADERING
HENGELO'S GEMENGD KOOR

In het jaarverslag van de secretaresse passeerden
verschillende hoogtepunten van het afgelopen jaar
de revue en werd tevens opgemerkt dat het koor
echt toe is aan vooral mannelijke zangers om het
koor te komen versterken.
Dit moet''toch mogelijk zijn temeer omdat de sfeer
zonder meer uitstekend te noemen is.
Ook kwamen de komende aktiviteiten ter sprake:
15 juni treedt het koor op in Etten; op 4 juli zingt
men in het Nieuwe Spittaal en op 25 juni in het
St Jozef ziekenhuis. De eigen contactavond wordt
op 14 november gehouden.
Op de laatste repetitie-avond worden donateurs en
andere aanhangers uitgenodigd voor een filmavond.
LUSTRUM CONCERT

Een van de drie zangkoren die in 1919 werden opgericht in de gemeente Steenderen is de chr. gem.
zangver. Excelsior uit Toldijk.
In verband met haar 70-jarig bestaan geeft zij op
zondag 19 maart a.s. (de datum van oprichting) een
lustrum concert in de N.H. Kerk te Steenderen.
Voor dit concert heeft de vereniging de wel zeer
bijzondere vocale en instrumentale medewerking
kunnen krijgen van het Achterhoeks Vocaal Kwartet
het koperensemble uit Dinxperlo en de pianiste
mevr. L. de Bruijn-Gons uit Doetinchem.
Het koor staat onder leiding van de heer P. Helmink
uit Doetinchem.
Het belooft een prachtige avond te worden, waarvan
de aanvang om 20.00 uur is.
9e WIELERRONDE VAN HENGELO
Op zondag 4 juni a.s. organiseert de RTV WichmondVierakker in samenwerking met de HKM weer de
jaarlijkse wielerronde.
Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur enKel
Hengeloërs (net als vorig jaar minimaal 20 renners
aan start), 13.45 uur liefhebbers-veteranen 50 km
met als favorieten voor de overwinning de Hengeloërs
Jan Wullink en Mark Holtslag.
Om 15.15 uur starten de amateurs voor hun 80 km.
Het parcours is ook dit jaar weer in het centrum
van Hengelo Gld, met start en finish in de Spalstraat.
De organisatie is in handen van Jan Wullink en
Mark Holtslag, terwijl Rudie Peters als coördinator
zal optreden.
Voor de klasse enkel Hengeloërs is G. Haaring, tel.
05753-3365 contactpersoon.

BEDEVAARTEN NAAR LOURDES IN TREK

In de rij van bedevaarten die 'vanuit ons land worden
georganiseerd, is de bedevaart naar Lourdes een
veel gevraagde.
Aangezien er in deze omgeving weinig contactpunten
waren, werd me j. M. Overmaat aangezocht om als
informatrice te willen fungeren. Op haar adres, Rusthoek 2 te Hengelo Gld, kan men zich opgeven voor
de bedevaartsreis naar Lourdes in Frankrijk.
De reizen worden georganiseerd onder supervisie van
de Nationale Bedevaarten te Den Bosch. Men kan
reizen per bus, trein of vliegtuig.
Op verzoek kan het met of zonder medische begeleiding. De tochten vallen in de periode mei t.e.m
oktober. Zowel zieken als gezonden kunnen er aan
deelnemen.

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

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar vergeet het geen moment
van de dag. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun handicap niet
zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.
U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek. Het Reumafonds
helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN clp

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

. 3Z4

HET NATIONAAL REUMAFONDS
OUDERENBELEID

Ouderenbeleid is een onderwerp dat momenteel volop
in de belangstelling staat, ook in de gemeente Hengelo Gld. Van overheidswege wordt geld beschikbaar
gesteld om het flankerend ouderenbeleid financieel
te ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor de
financiering van het flankerend ouderenbeleid is
met de invoering van de Welzijnswet in handen gelegd van de gemeentebesturen, 'voordien was het bij
de provincie. Met flankerend ouderenbeleid worden
initiatieven bedoeld die er op gericht zijn om ouderen
langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Hierbij
kan gedacht worden aan de reeds aanwezige voorzieningen als personen alarmering en warme maaltijdenverstrekking.
Sedert begin 1988 iunktioneert in de gemeente Hen
gelo een werkgroep ouderenbeleid, die gevraagd en
ongevraagd adviezen uitbrengen aan het gemeente
bestuur, vooral wat betreft de besteding van de
gelden voor het flankerend ouderenbeleid.
De werkgroep is momenteel van mening dat er een
organisatie dient te komen die binnen de gemeente
Hengelo Gld de verschillende initiatieven op het ter-

rein van de ouderenzorg coördineert. Hierbij wordt
gedacht aan een Stichting Welzijn Ouderen, die gestalte kan geven aan het gecoördineerd ouderenwerk
in de gemeente Hengelo Gld.
Om versnippering en misverstanden te voorkomen
moet de samenstelling van zo'n eventuele Stichting
tot stand komen door en vanuit organisaties en personen, welke momenteel, in wat voor vorm dan ook,
reeds aktief zijn in het ouderenwerk en vooral uil
de doelgroep zelf. Op 16 maart a.s. om 16.00 uur zal
de heer H. Stein, beleidsmedewerker van de Gelderse Raad voor Ouderen, in het gemeentehuis voorlichting geven over een eventuele totstandkoming
van een Stichting Welzijn Ouderen.
Hierbij worden belangstellenden en instellingen, die
direct of indirect met ouderen te maken hebben, uit
om deze voorlichtingsmiddag bij te wonen., zodat
bij een oprichting van een Stichting Welzijn Ouderen
iedere betrokkene zijn mening kan geven.
Voor meer informatie over deze materie kunt u
kontakt opnemen met de heer Kiers (afd. Sociale
dienst) tel. 05753-1541, toestel 41.

Een origineel, grappig,
mooi, vertederend, leuk,
ontroerend, kortom góéd
geboortekaartje kiest u uit de
Kennemer Kaarten Kollektie.
Gratis ontvangt u, bij afname
van minimaal 60 stuks (per
bestelnr.)dit leuke knuffelbeest!

Op dit moment maken harten vaatziekten ergens in
Nederland een slachtoffer.

En over 8 minuten weer.
En over 8 minuten weer.
En over 8 minuten weer.
De Hartstichting vecht voor uw leven.
Dank zij uw hulp heeft de Hartstichting
in 25 jaar veel bereikt. Zo is de sterfte
tijdens ziekenhuisopname voor een acuut
hartinfarct teruggebracht van 30% vóór
de jaren zeventig tot 5% nu! ^
Toch worden nog steeds
40.000 Nederlanders per jaar
slachtoffer van een hartinfarct 25 jaar
en nog eens 20.000 van een

beroerte. Daarom moeten wij doorgaan.
Voor ons levensreddende werk zijn
wij volstrekt aangewezen op uw hulp.
Laat uw hart spreken en geef royaler
dan ooit in ons jubileumjaar.

nederlandse hartstichting
giro: 300, bank: 70.70.70.600
Sophialaan 10. 2514 JR 's-Gravenhage

nationale hartweek 3 t/m 9 april 1989

Kennemer
Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regel! nkstraat 16
7255 CC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1455

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.
Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk
*'

