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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

Klein Westland

Vb
Vraagt per l april 1989 voor de omgeving Steenderen, Toldijk een

MONSTERNEMER (ster)

| GROTE ZAK PRIMA KWALITEIT

voor het nemen van melkmonsters voor de melkcontrole, 's avonds en
's morgens: tijdsduur gem. 3 uur per dag.
Moet in het bezit zijn 'van een auto.

malse BIEFLAP 'EN

Aanmelding en inlichtingen bij:
Veehouderijbelangen Doetinchem
Havenstraat 5, Doetinchem
Tel.: 08340 - 33700

CORNEDBEEF

(mager)

100 gr

'- PAMPASCHIJF

195

w^mmm^m

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

185

RAUWKOST 290 gram
WITLOF SALADE

1.95

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

3.95
3.95

3 GROENE PLANTJES

3.95

Verder volop violen, sla- en kool- ;
planten

3.95
3.95

g]j(EURsucER p. VAN BURK

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

9.95

Verkoop
Bloemenkas

l x

100 gr

KLEI-AARDAPPELS

Let op onze speciale
dagaanbieding

Beloning volgens C.A.O. voor de rundveeverbetering.

eigengemaakte

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

Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

Uitvalscherm

Terrasscherm

Markies

Screens

Rolluik

v.a. 233.00 v.a. 629.00 v.a. 794.00 v.a. 266.00 v.a. 214.00
TEVENS UW ADRES VOOR:
Kunststof ramen en deuren
PVC plafond en gevelbekleding
Vouwdeuren (kunstieder)
garagedeur-openers
(afstandbesturing)
voorzetramen
alle soorten binnenzonwering en
raamdecoratie

Fa. l Wijnbergen :|
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05758-1473 < >

EUGEUNK
ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo.tGId.),
tel. 05753-12 10

WIJ GAAN HET

3.48
ROLLADESCHIJVEN
per stuk

1.00

VOORJAAR IN
met: NIEUWE SOORTEN WOL
NIEUWE KLEUREN
NIEUWE BREIBOEKEN

bij elke f30.00 besteed
GRILLWORST
100 gram

Spalstnaiii Tel 1250 Jüngdo
Deze week bij uw Echte Bakker:
NIEUW in ons assortiment

0.98

SNIJWORST

(Heerlijk van smaak en aroma, gebakken van
meel, gemalen door de molen in Vragender).

2.35
EIGENGEBAKKEN
KNaCKEBROT

1.28

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

JOZEFSCHABBINK

Wolboetiek Dm, cl, ïrughl

SLAGERIJ
RATERINK

Tel. 08344-815

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

POK
V_A_y \lTAP
AAv_^

GEBLOEMDE EN
GESTREEPTE STOFFEN

voor broeken rokken blouses
ROGGEBROOD
met noten en rozijnen
een ware delicatesse
deze week

1.90

POTGROND
40 LITER

Uitstekende
6,10 per zak

^^^^^^^^^^

NZEK
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bl) de
A.N.V.C. aangesloten contactlens-

SCHRÖDERSTOFFEN
W eekaanbieding

NIEUW

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

BÏESSNSHBP

Bakkerij R. KREUNEN

VelswUkweg 22

per pakje

f 1.95

I'OIK LKS HOLLANDAJS
Hengelo Gld • Tel. 05753-1474

100 gram

AFD. BROOD:

BRUIN VAN DE MOLEN

1 BOL KADO

CROISSANTS FRANCAIS
C'KST i-M?; LEKKERNAIS

Deze week

16.90
per meter

SCHRöDER bij de kerk

per pakje

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

T.b.v. UNIFORMEN-INSTRUMENTENFONDS

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

OUD IJZER AKTIE
(ook andere metalen, accu's

Drukken is PUS xalr

„ledere kromme spijker is welkom"

WINKELOPENSTELLING HENGELO GLD

Maandag

's middags 13.30 uur tot 18.00 uur

Dinsdag

gehele dag

Onderstaande winkeliers hebben besloten om vanaf maandag
3 april a.s. de winkel

Woensdag gehele dag 8.30 uur tot 18.00 uur

8.30 uur tot 18.00 uur

Donderdag gehele dag 8.30 uur tot 18.00 uur

ZES DAGEN
per week open te stellen als volgt:

Vrijdag

gehele dag 8.30 uur tot 21.00 uur

Zaterdag

gehele dag 8.30 uur tot 16.00 uur

DE DRIEVETOL

BOERMAN Lederwaren

Drogisterij MARIANNE

Modehuis LANGELER

Spalstraat 29

Spalstraat 10

Ruurloseweg 5

Kerkstraat 11

Bakkerij JOZEF SCHABBINK

B. GROTENHUYS

SCHRöDER Textiel

Spalstraat 21

Spalstraat 18

HARMSEN Uzerwaren

Ruurloseweg l

Banninkstraat 4

HEIJINK SPANNEVOGEL
LENTFERINK Herenmode

Ruurloseweg 2

Spalstraat 14

Spalstraat 7

(Maandag gehele dag open)

HARMSEN Vakschilders

JANSEN DE SMID

Fa. LENSELINK
Drogisterij en verfcentrum

EDAH

Kerkstraat l

Raadhuisstraat 53

Fa. ORDELMAN & DIJKMAN

Spalstraat 17

Bleekstraat l

ROOZEGAARDE Sport en Mode

DISBERGEN Woninginrichting

GROKA

Spalstraat 13

Ruurloseweg 17

Kerkstraat 5

LUBBERS Woonwinkel
Raadhuisstraat 45

Hengelo net effe gezelliger

Onderstaande winkeliers zijn dinsdag t.e.m. zaterdag de gehele dag geopend
Fa. KöHLER-WISSINK

Fa. WINTERS

DE DIERENSHOP

FOTO HANS TEMMINK

Spalstraat 15

Spalstraat 8

Spalstraat 12

Spalstraat 10A

SCHOENHËRSTELBEDRIJF

WILLEM VAN HAL
Raadhuisstraat 29

NA PASEN

Heel vroeg in de morgen
hoorde ik een trompetist
dood, ten leven prijsgegeven
om die macht werd zwaar getwist.
Het reveil dat ik toen hoorde
was een juichtoon van het licht
in een flits de nacht doorboorde
en de laatste vijand zwicht.
Glorieus en onomwonden
na een droeve dissonant
heeft de dood z'n graf gevonden
tekenend Zijn zij en hand
Leven, weer opnieuw geboren
bloeiend kruishout, gouden kroon
het geschonden Hoofd herboren
Vreugde voert de boventoon!
G. H.

BOSWACHTER DICK HEESEN
OVER SLANGENBURG

Oudheidkundige vereniging „Hengelo Gelderland"
maakt steeds meer naam
Boswachter Dick Heesen heeft met zijn lezing over
het landgoed Slangenburg goed gescoord bij de leden
van de Oudheidkundige Vereniging „Hengelo Gelderland". In zijn boeiende verteltrant werden de
leden meegenomen naar het verre verleden van kasteel en landgoed Slangenburg en legde een rijke
historie van kasteel en omliggende landgoederen
bloot. Een ongekend groot aantal leden woonde de
lezing bij in zaal „de Smid" te Keijenborg.
De belangsteling voor de Oudheidkundige Vereniging is stijgende, nu er vanuit het bestuur een aktie
is ondernomen naar gemeentelijke overheid en provinciale instanties om nu eindelijk eens aandacht te
vragen voor een plaatselijk monumentenbeleid.
Mede door invloed van regelmatig verschijnende
persberichten over de monumentenzaak, beginnen nu
ook aanmeldingen voor het lidmaatschap binnen te
stromen.
Nog maar nauwelijks een jaar bestaan is nu het ledental de 150 gepasseerd.
Inlichtingen bij de voorzitter (tel. 1253).
GROTE PRIJS VAN HENGELO
A.s. vrijdag 31 maart start de 3e band die meedingt
voor de Grote Prijs van Hengelo.
Het is de Hengelose formatie Don't Ask.
Deze formatie is begonnen als hardrock-band met
een bezetting van vier mensen. Na de komst van
zangeres Trees Thüss heeft de band zich ontwikkeld
tot het ten gehore brengen van geheel eigen wijze
covers zoals die van o.a. Pink - Floyd - Tina Turner
- Scorpions - U2 - Dire Straits enz. enz.
Op deze avond horen we swingende muziek met
spetterende gitaar solo's waarbij de Rock en Roll
hoog in het vaandel staat. Dat Don't Ask de goede
weg is ingeslagen blijkt uit de vele optredens die
altijd druk bezocht worden. Inmiddels is ook de
eigen creativiteit aangesproken en kent het repertoire al een flink aantal eigen nummers. Ook voor de
fans van Don't Ask geld dat ze beter op tijd kunnen
komen omdat we deze avond een gigantische drukte
verwachten e n . . . het optreden begint zéér spectacilair. Zorg dat je er bij bent.
Discotheek Invention-Concordia opent de deuren
om 21.00 uur en de toegang is zoals gewoonlijk „gratis". Graag tot ziens in Discotheek Invention-Concordia te Hengelo (Gld.), Raadhuisstraat 36.
P.S. De band bestaat uit: Trees Thüss - zang; Robert
Wagenvoort - gitaar, Gerard Onstenk - Gitaar, Toon
Rondeel - bas en Richard Oldenhave - drums.

OPEN REPETITIE CHR. MANNENKOOR ZELHEM
Het Chr. mannenkoor „Zelhem" wil graag de gelederen versterken en houdt daarom een „open repetitieavond" in Dennenlust op donderdag 30 maart a.s.
Aanvang 20.00 uur.
Nu we het 40-jarig jubileum achter de rug hebben
en nieuwe nummers beginnen in te studeren, is het
een goede gelegenheid om te komen kennismaken
met koor en dirigent Nick Moritz.
Het koor heeft bijna 60 leden, waarvan reeds 9 uit
Hengelo Gld. en is met veel enthousiasme bezig een
nieuw repertoire op te bouwen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur.
Belangstellende zangers worden verzocht een kijkje
te komen nemen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de voorzitter, de heer B. Menkveld, Hogeveldweg 2, Zelhem, tel. 08342-1694.
W.I.K. BUITENTOERNOOI 1989!
Zaterdag 13 mei a.s. wordt op het sportcomplex
„Het Hooge Wessel" te Steenderen wederom een
groot volleybaltoernooi gehouden, welke georganiseerd wordt door de plaatselijke volleybalvereniging
W.I.K.
De voorbereidingen voor dit toernooi zijn al in volle
gang. Op het buitenterrein zullen zo'n 20 volleybalvelden uitgezet worden. Het ieder jaar wederkerend
buitentoernooi is altijd een bijzonder gezellige, sportieve bezigheid voor jong en oud en een ieder die
dit gebeuren eens van dichtbij wil meemaken is van
harte welkom.
Voor nadere informatie en eventuele inschrijving
kunt u kontakt opnemen met: D. te Veldhuis, tel.
«05755-2288.

ZILVEREN GYM. VER. DOG BAAK
IS GOUD WAARD
Gemeenschapszin is voor een kleine vereniging heel
wat waard. De gymnastiekvereniging DOG te Baak
heeft na 25 jaar bewezen een hechte plaats te hebben
verworven.
Het was 20 december 1963 dat de plannen tot het
vormen van een gymnastiekvereniging vaste voet
kregen. Door Oefening Gezond is als „slogan" geworteld. De naam DOG is mede daardoor een vast
begrip geworden.
Begin 1964 werd een vast onderkomen betrokken in
het gebouw „Concordia" dat gleegen is achter de St.
Martinus-kerk te Baak.
Talrijke keren is gepoogd om het gebouw leefbaarder te maken voor een gezond DOG. DOG is gezond,
dat moge blijken uit een flink aantal leden van jong
tot oud. Enthousiasme, geestdrift met meevallers
maar ook tegenvallers hebben een duidelijke beeldvorming gemaakt van het zilveren DOG.
Oud-pastoor H. Geerdinck deed een treffende uitspraak in verband met het bereiken van deze mijlpaal „Laten we het lichaam niet teveel apart zetten,
maar laten we het lichaam zien als een deel van de
gehele mens. Zorg voor het lichaam komt de gehele
persoon ten goede".
Om een goede ingang te vinden bij de jongere groep
is er nu sinds 2 jaar een jeugdbestuur aktief, welke
naast het bezoeken van de normale lessen ook andere bezigheden ontplooien. Nuttig en aangenaam
verpozen is hun doelstelling.

Het „grote" bestuur erkend dit en is dan ook zeer blij
met deze positieve ontwikkeling. Om „vergrijzing"
tegen te gaan zal men toch steeds weer naar jeugd
moeten zoeken. De jeugd heeft de toekomst.
Binnen de vereniging DOG floreren diverse groepen.
Door een hechte groepsvorming en een goed overleg
via het bestuur bezit de gymnastiekvereniging naar
buiten toe veel geloofwaardigheid. DOG op weg van
zilver naar goud is dus levensvatbaar als filosofie
voor de komende jaren.
Het bestuur staat gaarne open voor inlichtingen en
opbouwende kritiek. Informatie is in te winnen bij
de secretaresse Mia Sesink, Broekstraat l Baak
(tel. 484).
PAASVIERING C.P.B.
Woensdag 22 maart j.l. hield de C.P.B, af d. Hengelo
Gld. haar Paasviering. De avond werd geopend door
de voorzitster, mevr. v.d. Velde, waarna het woord
werd gegeven aan Ina Bos. Mej. Bos was uitgenodigd
om aan de hand van dia's, die door haar gemaakt
waren, te vertellen over haar leven en ervaringen
tussen de bevolking van Opper Voltha in Zuid
Afrika.
Het werd een prachtige serie die ons werd getoond
en op een spontane manier gebracht.
Na dit boeiende verhaal was het tijd voor de Paasliturgie die omlijst werd door gezang van het
C.P.B.-koor, begeleid door mevr. Gosselink en aan
de piano mevr. Politiek. De avond werd besloten
door het gezamenlijk zingen van het Paaslied.
We mogen terugzien op een fijne avond.

DS. P. HENDRIKS NEEMT BEROEP AAN
NAAR APELDOORN
Indertijd gekomen als kandidaat vanuit den Dolder
(Utrecht) is ds. P. Hendriks ruim 6 jaar werkzaam
geweest voor de Hervormde Gemeente te Hengelo
Gld. Vanuit zijn bijzondere belangstelling voor het
jeugdwerk heeft hij ook in deze gemeente ruime
aandacht besteed aan de jeugdige kerkgang.
Het beroep dat hem vanuit Apeldoorn bereikte heeft
hij aangenomen en treedt daar in dienst van de
Hervormd-Gereformeerde Federatie in de geheel
nieuwe wijk „de Maten" (30.000 inwoners) te Apeldoorn.
De kerkdiensten vinden daar plaats in het gebouw
„ de drie ranken" waarvan ook de katholieke parochie daar ter plaatse gebruik maakt.
Volgens predikant Hendriks is er ook een goede samenwerking tussen beide geloofsgroepen. Wanneer
ds. Hendriks Hengelo gaat verlaten is nog niet geheel
bekend.
De kerkeraad kan in elk geval weer op pad voor een
nieuwe predikant en collega voor de nog zittende en
Blijvende predikant ds. G. Verhaere.
MEER GELD VOOR WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK DIABETES MELLITUS
De in november j.l. gehouden collecte „Geef 's voor
.Diabetes" is succesvol verlopen. De opbrengst 2.9
miljoen, werd ingezameld tijdens de „Nationale Diabetesweek", die voor de zevende maal werd gehouden.
Opvallend is de stijging in de hoge opbrengst van
de huis-aan-huis-collecte met bijna 400.000 gulden.
De opbrengst van de in die week gehouden giro-bank
actie leverde bijna een half miljoen op.
Het Diabetes Fonds Nederland subsidieert met dit
geld projecten die zich richten op de bestrijding en
behandeling van diabetes mellitus. Deze aandoening
is beter bekend als suikerziekte.
De onderzoeken zijn o.a. gericht op de complicaties
die doorsuikerziekte kunnen ontstaan zoals: harten vaatziekte, nierziekte en blindheid. Meer dan de
helft van blindheid in de westerse landen ontstaat
tengevolge van suikerziekte.
In Nederland zijn naar schatting een kwart miljoen
diabeten. Zij kunnen weliswaar in veel gevallen een
normaal leven leiden, maar moeten er heel veel voor
doen.
De strijd tegen diabetes is nog maar pas begonnen.
Toch zijn er nu al bemoedigende resultaten die hoop
voor de toekomst geven.
Het is dan ook van belang dat het wetenschappelijk
onderzoek kan doorgaan en uitgebreid wordt.
Dat kan alleen dank zij het geld dat wordt ingezameld tijdens de landelijke collecte die ook in 1989
in november wordt gehouden. Het Diabetes Fonds
Nederland heeft goede hoop dat de stijgende opbrengst zich onverminderd voort zal zetten.

....

Reuma betekent pijn.Je kunt ermee leren leven, maar vergeet hetgeen 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 c/fp

Sutenla.m 128,2582 GW Den Haag. Bankrck.nr: 70.70.70.848. Giro: 324.

HET NATIONAAL REUMAFONDS

324

TAPPERIJ „DE ZWAAN"
Presenteert op zondag 2 april
de Winterswijkse formatie

The Passion Melody Band
Covers from the eighty's
AAN YANG 21. 30 uur
In onze diskotheek hebben we een geheel
nieuwe ingekleurde dekoratief uitgeslepen
spiegelwand geplaatst met het aanzicht van
„San Francisco" 4.5x2.5 m. (schitterend gezicht).

TRENDSETTER
Bruin café
Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras

•'

Toegang onder voorbehoud
minimum leeftijd 16 jaar
Correcte kleding verplicht

NET EFFE GEZELLIGER

RIB- en HAASKARBONADE
500 gr.

4.45

KOOK WORST

100 gr.

1.20

SCHOUDERHAM

1OO gr.

1.40

In weCke vorm dein- ooi, rond ons
Jarig hiwefyksfeest, zeggen vy

0.80

u darie[ij£ dank.

HAMBURGERS

per stuk

or ai de pontane, fijn

kti

Mooie leuke aanbiedingen
in Vinyl van 31.95 voor
22.95. Zie etalage. Schildersbedrijf Regelink.
Raadhuisstraat 40, Hengelo Gld. Tel. 05753-1655.
Woensdagsmiddags gesloten.

ALLEEN DEZE WEEK BIJ
T A C X SCHOENMODE

COWBOYLAARZEN

Te koop: pootaardappelen,
gazonzaad, graszaden. Alle
merken leverbaar: Loonbedrijf Niesink, Weeninkweg l, Keijenborg, Tel.
05753-1585.

normale prijs 119.95 -129.95 -139.95 maten 36 t.e.m. 46

Te koop: Oudhollandse
pannen, asbestplaten en
antieke plavuizen. Tel.
08342-2995.

39.»
Tot ziens bij TACX
NU SLECHTS

Gevraagd: Ervaren oppas
voor plm. 15 uur per week
in het buitengebied van
Hengelo. Wisselende werktijden. Tel. 05753-7252.
Lakset compleet: beugel roller - bakje 3.80. Schildersbedrijf Regelink.
Raadhuisstraat 40, Hengelo Gld. tel. 05753-1655.
Woensdagsmiddags gesloten.

SCHOENMODE - Hengelo Gld • t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

DE LAAGSTE PRIJS

In onze herinnering Kijven del
SLAGERIJ

zonnlte daten.

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KET.reNBORG
Tel. 05753-1820

O

O

J*

40 jaar

40 jaar

Woensdag 12 april a.s.
show van onze

Door scherp inkoopbeleid en lage winst,
betaald U bij „DE SPANNEVOGEL"
altijd de LAAGSTE PRIJS voor uw meubelen. Mocht er toch in een soortgelijk
bedrijf een lagere prijs voorkomen, dan
betalen wij U het verschil terug. Voor
VEEL SERVICE, prettig winkelen en
LAGE PRIJZEN naar

HENGELOSE TONEELVERENIGING

40 jaar

1949 - 1989

PHNNEVDEEL

40 jaar

JUBILEUMAANBIEDIKG
EIKEN WANDMEUBEL met glasvitrine, zeer
mooie uitvoering. 190 hoog, 150 breed.
Jubileumprijs

1395.00
„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

TONEELAVONDEN
Zaterdag l april
Woensdag 12 april
ZAAL LANGELER, HENGELO GLD.
Opgevoerd wordt:

RENOVATIE
Geschreven door: H. de Vries
Kaarten verkrijgbaar bij alle leden, aan de zaal
tel. 05753-1212 en bij boekhandel Wolters

HET VOORJAAR LONKT...

Zaal open 19.15 uur

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur
Vanaf heden zïjn onze openingstijden:
maandagmiddag
13.30-18.00 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
vrijdagavond
18.00-21.00 uur
zaterdag
9.00-16.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Er op uit, per voet, auto, trein, vliegtuig of
boot... mogelijkheden genoeg.
Informatie bij uw Boekhandel.

ER OP UIT 1989
FIETSEN IN DE ACHTERHOEK
ACHTERHOEKBROCHURE VVV 1989
INTERNATIONALE CAMPINGGIDS
HOLLAND CAMPING 1989
ROUT-O-MATIC WEGENKAART NED.
TOERISTENKAART VVV-ACHTERHOEK
FALK-O-MATIC RECREATIEKAART
LEUKSTE HOTELLETJES BUITENLAND
WEGENKAARTEN DIVERSE LANDEN
TAALGIDSEN BUITENLAND
ONTSPANNINGSLEKTUUR
ENZ. ENZ. ENZ. ENZ. ENZ.

VIJVERAARDE
20 liter

5.65

40 liter

8.25

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Diverse soorten VIJVERVISSEN,

Agenda voor de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op dinsdag 4 april 1989, te
20.00 uur in het gemeentehuis.

VIJVERPLANTEN en -POMPEN
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396
'S MAANDAGS GESLOTEN

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

Veel ontspanning en recreatie
toegewenst door uw boekhandel

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld
Tel. 05753-1235

Gelegenheid tot inlevering van vacantiebonnen
en vacantiecheques van de landbouw op

MAANDAG 10 APRIL
's avonds van 7.00-9.00 uur bij H. BRUIL,
Schoolstraat 3A, Hengelo Gld.
Het bestuur C.N.V.

1. Opening; 2. Vaststelling van de notulen van de
openbare vergadering van 7 maart 1989; 3. Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Interkommunale Organisatie Verenigde Rijwielpaden in
de Gelderse Achterhoek (V.R.I.G.A.); 5. Voorstel tot
het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de
aanschaf van een televisie en video-recorder; 6 Voorstel tot plaatsing van een viertal plattegrond-informatiekasten; 7. Voorstel tot het voteren van kredieten voor de aanschaf van materieel t.b.v. gemeentewerken, t.w. een motor-gazonmaaier, een trilplaat,
een tweetal aanhangwagens, een frees, een motormaaier, een schaftwagen en een Holder-tractor; 8.
Begrotingswijzigingen; 9. Rondvraag; 10 Sluiting.
Volop

Voorjaarsbollen
en

Pootaardappelen
WAAMELINK
in voorraad.
Keijenborg.

Trekking
792e Staatsloterij

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

MEUBEL- EN TAP'JTEMHUIS
hengelo(gld)

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

G. J. HALFMAN

Te koop: Philips Stereotoren, plm. 2 jr. in z.g.st.
Prijs n.o.t.k. Tel. 057361481.
Te koop: Hout voor kachel
of -open haard. Berken,
Eiken, Beuken v.a. f40.00
per m3. Tel. 08344-695.
Na 18.00 uur 05753-7446.
Eventueel gratis bezorgen.
Met wie kan ik, studente,
dagelijks meerijden naar
centrum Arnhem. Liefst
uit omgeving Hengelo Gld.
Tegen redelijke vergoeding
Brieven onder B 14 bur.
van de Reclame.
Vakantietip: Deze week
lekkere Roombroodjes
voor maar 90 et. Bakkerij
Kreunen. De zaak voor
mensen met smaak.

Hofistraat 7 - Hengelo Gld 2y2 kg Latex 16.50. SchilTel. 05753-1424
dersbedrijf Regelink,
Raadhuisstraat 40, HengeSPORT GOED
lo Gld. Tel. 05753-1655.
Woensdagsmiddags geslomet SPORTGOED ten.
van
Gelegenheid tot inscharen
van rundvee in BakerSpatotraat 13, Hengelo Gld waard. Tel. 05754-372.

Roozegaarde Sport

EXPOSITIE
In restaurant „'t Olde Schot" aan de Varsselsestraat
11 te Zelhem wordt er van 23 maart tot 14 april expositie gehouden van aquarellen en olieverfschilderijen van Johanna Lotten. De openingstijden van
deze expositie zijn: 12.00-21.30 uur, behalve maandag.
TENNISVERENIGING „HET ELDERINK"
START SEIZOEN
Na een goed tennisjaar 1988, ziet HLTC „Het Elderink" dit seizoen weer positief tegemoet. De club
kent een vrij stabiel ledenbestand van ruim 300
personen. Dat hierin alle lagen van de Hengelose
'bevolking zijn vertegenwoordigd, bewijst dat tennis
er voor iedereen is. Rekreatie- en wedstrijdsport en
gezelligheid gaan er uitstekend samen.
De club beschikt over 5 gravelbanen, die voorzien
zijn van verlichting. Deze verlichting heeft dit jaar
een aanzienlijke verbetering ondergaan.
Het is mogelijk van 8.30 tot 23.00 uur de tennissport
te beoefenen.
Iedereen die interesse heeft voor de tennissport mag
gerust komen kijken. In overleg is het mogelijk
deze sport eens te proberen.
Begin april gaat de poort weer open.
Voor informatie: bel A. Eelderink, tel. 1933.
Afgelopen woensdagmidag 22 maart organiseerde de
Hengelose Lawn Tennisclub „Het Elderink" voor de
tweede keer een tennisinstuif voor de basisscholen
van groep 5 t.e.m. 8 van Hengelo.
De belangsteling was ook dit keer overweldigend.
Vele kinderen hebben een zevental spelonderdelen
afgehandeld. Na afloop kreeg iedereen een diploma
bal/slagvaardigheid. De basisscholieren van groep 5
t.e.m. 8 zijn wederom welkom op woensdagmiddag
5 april a.s. op de tennisbanen van het sportpark.
Het buitengebeuren begint om half 2.

Dit laatje
niet schieten.

Voor BEHANG naar
LENSELINK
* Denieuwe 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 3.00per rol

WAARDEBON

Pracht Witlof
500 gram

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

Hollandse
Golden
Delicious l kg

LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Landrauchschinken
100 gram

KLAVERJASSEN EN JOKEREN

A.H. Goudse
licht belegen
kaas l kg

op zaterdag 1 april a.s.
aanvang 19.00 uur

119
125
219
990

Magere RUNDERLAPPEN
van de rib

Tartaar
500 gram

998

A.H. Ovenfrites

498

Van de Eelaart
3 sterren Jonge
Jenever Itr.

Maandag en dinsdag 3 en 4 april

Schouderkarbonade kg

548

Café restaurant zaal
„DE ENGEL" STEENDEREN
HEEL VARKEN

Haal dan de

Opgave bij:
Mevr. M. Wolbrink tel. 05755-2341
Mevr. R. Riethorst tel. 05755-1691
Mevr. A. Kobussen tel. 05755-1500

TAPINETTE
diepte reiniger

Organisatie voetbalvereniging S.V. Steenderen

LENSELINK

Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2524

Kerkstraat 1. Hengelo Gld

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

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

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,1
zaterdag 8.00 15.00 uur
Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356^
In Zutphen werken wij alleen volgen* afspraak.

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GW.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806
NU OOK REPARATIE VAN
•JLEIN-HUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

POLITIE-INFORMATIE
VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.
3e Jaargang nr. 11
Week van 14 t.e.m. 20 maart 1989
Dinsdag 14 maart: Aanrijdinkje op de kruising Kerkstraat-Spalstraat. Een vrachtautobestuurder reed
achteruit tegen een andere auto aan. Er ontstond
lichte schade. Bij onderzoek bleek dat deze vrachtautobestuurder niet in het bezit was van een chauffeursdiploma.
Donderdag 16 maart: Een snelheidscontrole op de
Aaltenseweg, op de kruising met de Berkenlaan leerde ons dat men het hier nog steeds niet heeft geleerd. 16 automobilisten werden hier bekeurd. Snelheden 'van 55 t.e.m. 82 km per uur. Bovendien moeten de bestuurders op de Aaltenseweg die Hengelo
uitrijden daar voorrang verlenen aan de bestuurders
van rechts. Daarom is 50 km daar al te snel, mede
omdat de splitsing weinig overzichtelijk is.
Vrijdag 17 maart: Er werden weer eens vuilniszakken aangetroffen die niet voorzien waren van het
gemeentewapen. De vuilnisophaaldienst nemen ze
daarom ook niet mee. Honden en katten trekken de
zakken kapot en de rommel ligt vervolgens op
straat. Opruimen ho maar. In 2 gevallen werd de
eigenaar der zakken bekend. Zij zijn onderhouden.
Zaterdag 18 maart: Een aanrijding tussen een automobilist en een ree. De ree liet ter plaatse het leven
en de automobilist zat met schade. De opbrengst bij
de polier dekt nooit de schade aan de auto.
Zaterdag 18 maart: Grote bromfietscontrole. In samenwerking met 2 motorrijders van de verkeersgroep Apeldoorn zijn 13 bestuurders met hun snelle
bromfietsen naar het bureau gehaald. Voor 26 feiten
is er tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Een bestuurder bleek slechts 14 jaren oud te zijn. Meest
voorkomende overtredingen: zwaar opgevoerd en te
veel lawaai (decibels). Deze controle heeft zijn nut
bewezen. Vele onderdelen zijn in beslag genomen.
In de toekomst zullen we vaker met betrekking tot
motoren bromfietscontroles uitoefenen.
Zondag 19 maart: Omstreeks 02.30 uur die nacht
moest een automobilist naar zijn zeggen uitwijken
voor een bromfietser, die de binnenbocht zou hebben
genomen. De auto slipte in de berm en kwam op een
parkeerplaats aan de Beekstraat tot stilstand. De
bromfietser is onbekend gebleven. Vastgesteld werd
wel dat de autobestuurder een alcoholpromilage had
van 425 mg/1 (l prom.). Zijn voertuig raakte total
loss.
Met vriendelijke groeten,
B. J. Eijsink,

Discotheek Invention - Concordia

Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 1461.

VRIJDAG 31 MAART
GROTE PRIJS VAN HENGELO

met de formatie
GEOPEND:

ch

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEITINK

TEL. 05755-2202-1593

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

1795
1845

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
DROGLSTERIJ

VERHEY automaterialen
.Toldijkseweg 9
. 7221 DA Steenderen
Land-en Tumbouwmechanisatie Teiefoon 05755-2005

Jagermeister
0.7 Itr.

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.
Tapijt vuil?

Jan Vleeminqh wijst u de weg naar een
nieuwe manier van grasmaaien. De Yamaha
YLM 453 is een zelfrijdende motormaaier waarmee
u uw gazon in topvorm "wandelt"!
Sterk, probleemloos startend dankzij ƒ•
de elektrische starter, optimaal
,;'
instelbaar, met 53 cm anybreedte ƒ
en vergaarbak met turbofan.
Veilig, comfortabel e$;2eöf
geruisloos! Dat maakt één
demonstratie aan dep:
Toldijkseweg u snel j
duidelijk!

l kg

189
199

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

Prijzen:
Vleespakketien met een totaalwaarde van een

RASMAA1EN? MET YAMAHA
WORDT HET EEN HEERLIJKE
WANDELING!
11

A.H. Blanke of
chocolade vla Itr.

DONT ASK

Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG Z APRIL
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Verhaere (Heilige Doop)
„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)
Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Gerbrandy
Vrijz. Herv. Kerk
9.00 uur ds. Verhaere
R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag l april 19.00 uur H. Mis
Zondag 2 april 10.00 uur H. Mis m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 4 april 19.00 uur Dienst in „de Bleijke"
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 28 maart t.e.m. 2 april
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.
Apotheek Hengelo Gld., S palstraat 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
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 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.

