
58e jaargang n o 16 dinsdag 18 april 1989 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V els w ijk (Zelhem), S t eenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

K PFI
mooi blank en zonder zeenfjes

500 gram

Speciaal aanbevolen
voor smakelijke

boterhammen

Keurslager

LEVERKAAS
100 gram 95

Gebraden gevulde

PROCUREUR
100 gram 195

magere

Varkens-
fricandeau

500 gram

VOORJAARS-
ROLLETJES

Een heel apart rolletje met
een verrassende vulling.

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden 3.95
500 gr verse worst (fijn of grof) 3.95
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade 3.95
500 gr malse varkenslappen 3.95

Wij zijn 's woensdagsmiddags gesloten

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

Jfengeïo

Deze week bij uw Echte Bakker in de reclame:

AFD. BROOD:

TARWE-ROZIJNE-
BOLLETJES

2.506 STUKS

AFD. BANKET

APPELRONDO'S
5.505 STUKS

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

•

DE HOOGSTE RENTE
EN EEN "KNAKENPIJP"

CADEAU
Profiteer snel van dit aanbod. Als u
nu kiest voor één van onder-
staande spaarmogelijkheden bij de
NMS Spaarbank bent u goed uit
Naast de speciale pluspunten
(rente op rente, het vertrouwde
spaarboekje en persoonlijke
service) krijgt u: de hoogste rente
en een 'knakenpijp' met
3x een riks voor niks!

Vaste termijnsparen

1 jaar 6,5 %

2 jaar 6,75%

3 jaar 7,0 %

5 jaar 7,2 %

U ziet, het is nu meer dan ooit de moeite waard om
te gaan sparen bij de NMS Spaarbank.
K o m l i e f s t v a n d a a g n o g l a n g s !

v a n
a c t i e p e r i o d e
17 t / m 2 9 a p

PIZZA-STEAK
per stuk 1.

l Uw NMS-spaaradviseur:
• ••uranti»- «n makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC H»ng«lo Gld.
Spalstraai 26

CORNEDBEEF

KATENSPEK

500 gram

100 gram

4.48

1.48

1.68

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
< <

>

*2

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Tapijt vuil?
Haal dan de

» TAPINETTE
diepte reiniger

100 gram

's Woensdagsmiddags gesloten
Kinderkleding-
beurs

Volgende week zaterdag 29 april voorjaars-zomerkiedmg

i.v.m. koninginnedag GESLOTEN

DEZE WEEK
S Verbluffend resultaat

Huur slechts f lu.— p. dag
> DBOGISTEBIJ

APPELTAARTJE *
van 5.25 voor 4.50"

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

| 5 KRENTEBOLLEN halen,
4 betalen 3

| SPORT GOED
met SPORTGOED

w
Q
K
53

van

's Woensdagsmiddags gesloten RoOZOgaarde Sport

SLAGERIJ

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

Inbreng max. 20 stuks

vrijdag 21 april 16.00-19.30
uur, verkoop zaterdag 22
april van 10.00-14.00 uur
in O.B.S. Rozegaardsweide

Hengelo Gld

Inl.: 05753-2071

Te koop: 80 siertegels, 50x

50 cm, kinderwagen en box
Y. Bijlsma, Hummelose-

weg 2, Hengelo Gld,
Tel. 05753-3160

aa MVA - aa MVA

Kijk ook eens wat vaker

in de spiegel van de

KAPPER

VOOR DAMES EN HEREN
Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met gezichtsbruiner
Bel gerust voor verdere informatie

EN

MELKPRODUCTEN
IN GLASVERPAKKING

Ook elke morgen
VERS BROOD

Buurtsuper van der MOND
RUURLOSEWEG 52 HENGELO GLD

en je wilt
daar trakteren.

Gebak-Express
valt overal

in de smaak.

Zie vrijblijvend ons

taarten info-boek

SINDS 1820

Bakkerij R. KREUNEN
Hengelo Gld • Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!
DEZE WEEK:

ADVOCAATSOESEN 1.50
met lekkere dikke Warnink's advocaat

' s Woensdagsmiddags gesloten

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1064
GROENTE EN FRUIT

LOMBARTS
Kg ANDIJVIE
Grote KIWI
Rauwkost

FLORIDA SALADE 250 gr 1.95

4 kg 5.93
1.95

10 stuks 5.95

:

:
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 SCHEFFLERA 4.95
1 bonte of groene
HEDERA HANGPLANT 3.75
Verder volop

kool-, sla-, andijvie-, peterselie-,

en selderijplanten

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld • Tel. 05753-1478

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem



De vakantieweek voor ouderen
is gepland van 17 t.m. 24 juni '89

Belangstellenden voor deelname worden uitge-

nodigd voor een bespreking hierover op don-
derdagmiddag 27 april a.s. om 15.00 uur in

„Ons Huis"

TONEELUITVOERING
van de supporters

van de chr. muziekver. Crescendo

op vrijdag 21

en zaterdag 22 april

om 20.00 uur in „Ons Huis"

GEVRAAGD:

voor ons filiaal in Zutphen

Leeftijd plm 17 jaar

Sollicitaties graag schriftelijk

Bakkerij Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - 7255 BL Hengelo Gld

„BENNIE'S SNACKBAR"
Mef ingang van januari Ï989 zijn wij

gestopt met onze rijdende snackbar

fe Bronkfiorsf.

W/j danken iedereen voor het ver-

trouwen dat u in de afgelopen 5 jaar

in ons heeft gesteld.

B. WOLTERS
Markt 7 - 7064 AZ Silvolde

Dinsdag 9 mei
organiseert het Rode Kruis weer

haar jaarlijkse

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld in „Ons Huis".

Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en

21.00 uur

BLOED
LEVEN!

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Natuurlijk doen de kleintjes ook
aan de mode mee!!

bedrukte en effen

B R O E K E N
met daarop een leuk

SWEATSHIRT
t.e.m. maat 104

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en baby mode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

's MAANDAGSMORGENS GESLOTEN

Aprilmaand
Oranjemaand

NNIND/VIOLE^BXKKERS

ORANJEVLAAITJE 1.40
Maandag Koekdag
Woensdag Krentebollendag

ELKE morgen vers brood
BROOD. DAAR ZIT WAT IN

Zoals altijd woensdagmiddag ge-
sloten

Zaterdag 29 april zijn wij de ge-
hele dag gesloten

HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Topkwaliteit vlees

Dikbevleesde

Ribbetjes kiloprijs 2,98

Schouder
karbonade kilo 7,98

Speklappen kilo 6,98

Gehakt

Heerlijke

Verse Worst

kilo 6,98

kilo 7,98

Kuikenpoten kilo 7,98

Gemarineerde

T.V. Sticks 850 gram 4,95

Gemarineerde

Kip-karbonade 750 gram m 5,95
Nasi/Bamivlees 250 gram 2,98

Runderpoulet 250 gram 4,95

Soeppakket 400 gram 4,95

Gemarineerde

Varkens T. V. Sticks kiio 4,95
Gemarineerde

Varkensribben kiio 3,98

Buurtsuper VAN DER MOND
RUURLOSEWEG 52 HENGELO GLD

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

Speciaal deze week:

1 kg gebakken
kibbeling 15.--

ledere woensdag HARING DAG

geen 5 maar 6 voor 10.00

RIBLAPPEN

HAMBURGERS

GEK. WORST

BERLINER

500 gr 7.95

per stuk 0.80

100 gr 1.20

100 gr 1.20

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

MINI WEGGE

1100 gram van 598 voor 498
Daarbij behorend:

LIDAC ROOMBOTER
ƒ 99van 229 voor

NIEUW:

DONUTS

5 stuks van 298 voor 239
Edah heeft steeds meer te bieden.

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

IN DE BIBLIOTHEEK TE KIJK
BIJ WOLTRS TE KOOP
De onvolprezen werken van Aornt en zijn ont-
dekker en schrijver:

HERMAN VAN VELZEN
ACHTERHOEKSCHE METWÖSKES
DE KENNISMAKING, deel l en 2
(Intekenprijs volledige serie)
AORNT PEPPELENKAMP
DE MOTTE
ACHTERHOEKSCHE SCHETSEN l en 2

AORNT EN GEERTE

De onvervalste Achterhoekse sfeerverhalen, die
hun waarde hebben bewezen tot zelfs in het
buitenland (Canada, Amerika)

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Biedt zich aan vrouw voor
huishouding bij bejaarden
l morgen per week, liefst
omg. Keijenborg. Brieven
onder nr NK 16 bureau
de Reclame Hengelo Gld.

Mooie violen en duizend-
schoon planten. A. Mee-
nink, Beukenlaan 35,
Hengelo Gld

Te koop wegens overcom-
pleet 2 bedden 80 cm, met
matrassen, 2 bedden 90 cm
l matras, l dubbeldeurs
koelkast. Tel. 05753-1885

Te koop aangeboden Por-
tas deuren, type woning
Thuis Best. Inl.: P. Wibmer
Zonnestraat 5, 7255 BC
Hengelo Gld, 05753-3525

Liefst na 6 uur

Te koop aangeboden 4 pers
stacaravan, all-in vraag-
prijs f 6000,—. Camping
„de Leemkoele", Lochem
Tel. 05753-3717

Te koop Volkswagen Derbi
1978, APK-gekeurd tot
okl . 1989. Tel. 05753-2376

BABYSTOFFEN - BABYSTOFFEN BABYSTOF
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Wij kunnen u nu de kollektie van

Lina Brouwn
BABYSTOFFEN

ook in Hengelo Gld e.o. aanbieden
Lina Brouwn stoffen zijn zeer geschikt
voor:

GORDIJNTJES
WIEGBEKLEDING
LAMPEKAPJES
KLEERTJES

Bij de Lina Brouwn stoffen is
BIJPASSENDE BIASBAND EN
BEHANG te krijgen

Deze week 3 etalages met

Lina Brouwn en
Polke kinderstoffen

S C H R ö D E R
bij de kerk - Hengelo Gld
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Câ
er

cc
H
*H
C
T
T
rr
X

Bier van de maand April

Staphorst's
blanck bier

Bij de bierspecialist

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Tel. 05753-1252

Meer dan 40 soorten bier

F I A T SERVICE l

W I E N D E L S
Ruurloseweg 50 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1871

Occasions:
FIAT UNO SX 75 i.e., blauw
FIAT UNO SX 75 i.e., zwart
VOLVO 340 Winner, automaat
FIAT PANDA 34, wit
FIAT PANDA 45 Super, 5 versn.
FIAT RITMO 85 Super
FIAT RITMO 60 L, 5-deurs
FIAT 127 Super, 5 versn.

1988

1988

1985

1986

1983

1982

1985

1982



Herman van Velzen
IN DE BIBLIOTHEEK
TE HENGELO GLD

Zaterdag 22 april
EXPOSITIE vanaf 10.00 uur v.m.
Om 15.00 uur zal de officiële aanbieding

plaatsvinden van „De kennismaking" 2

(vervolgserie van Herman van Velzen)

Met dank aan vele instanties, bedrijven,

PEPPELEN KAM P personen en verenigingen

SCHRÖDER2QFEEN

SCHRöDERSTOFFEN
nodigt u uit voor de

ïoorjaars- Zomer modeshow
op woensdag 26 april a.s,
in zaal LANGELER

Spalstraat 5 - HENGELO GLD

Aanvang 19.00 uur

Kom gezellig ideetjes opdoen

De toegang is gratis

Ruurloseweg 1- HengeioGId.Telefoon ÜJ/5;H232

LANDELIJKE

voor

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

ouders van discogangers, leerkrachten, ge-

meenteraadsleden, politie en brandweer,

gemeente-ambtenaren enz.

U bent van harte welkom

Van 19 tot 23 uur gelegenheid tot discussie

DISCOTHEEK„DEZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2488

TUINPLANTEN
PLANT ZE NU

Maar koop ze bij uw

groenspecialist
Ook voor

POTGROND - VIJVERAARDE - TURFEN

TUINTURF - GEDR. KOEMEST enz. enz.

Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD

Tel. 5753-2619

ZAAL LANGELER - HENGELO G.

A.s. zondag 23 april

D A N S E N
voor gezellige mensen

Aanvang 20.00 uur LIVE MUZIEK

Inlichtingen 08342-2125

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 4 tot en met 10 april 1989
In de nacht van 4 op 5 april is te Keijenborg in een

tweetal woningen ingebroken. Door verbreking van

een slot heeft men zich de toegang verschaft. Vermist

worden cheques en geld.

Tip: bij het constateren van een inbraak. Kom

nergens aan en laat alles liggen. Hierdoor zijn wij

in staat een beter overzicht te krijgen van de situ-

atie en eventuele sporen kunnen door ons worden

veiliggesteld.

Wederom zijn er bij ons aangiftes binnengekomen

met betrekking tot vernielingen. Van geparkeerde

personenauto's zijn de buitenspiegels afgebroken.

Een hekwerk is vernield aan de Ruurloseweg.

Tijdens een op donderdag 6 april 1989 op de Ruur-

loseweg gehouden snelheidscontrole zijn door ons

acht automobilisten bekeurd terzake te hard rijden.

De eigenaar van een bromfiets is door ons bekeurd

terzake het rijden op een opgevoerde bromfiets.

Assistentie is verleend aan rijkspolitie Doesburg die

de aanhouding verzocht van een automobilist uit

Enschede. Rijkspolitie Doesburg had de achtervol-

ging van deze bestuurder ingesteld nadat de Ensche-

deëer een vrouw had lastig gevallen en gepoogd had

enkele kinderen te lokken. Onder andere in de ge-

meente Hengelo Gld kwam het tot een wilde achter

volging. De bestuurder van de personenauto kwam

tot stilstand nadat een van de banden van de per-

sonenauto was lek geschoten.

Op zaterdag 9 april 1989 is een persoon door ons uit

een discotheek gezet. Deze man was de toegang ont-

zegd in verband met eerdere problemen.

J. G. Tabor

ACTIE PANDA-BROODJE WEGENS ENORM
SUCCES GEPROLONGEERD
De actie „Help de natuur een pootje, eet een Panda-

broodje" wordt wegens enorm succes voor onbepaalde

tijd geprolongeerd.

Het is een actie van de Nederlandse bakkers voor

het Wereld Natuur Fonds. Van elk verkocht Panda-

broodje gaat een deel van de opbrengst naar het

Wereld Natuur Fonds. U kunt de actie bovendien

steunen door de WWF-merkjes 'van de verpakking

van het broodje te sparen. Voor vier merkjes, ge-

plakt op een spaarkaart plus een giro-betaalkaart

of eurecheque ontvangt u als blijk van waardering

een grappig Panda knijpbeertje.

Het Panda-broodje is verkrijgbaar bij de bakkers

Hekkelman, Kreunen, Bruggink en Schabbink.

GEBAK-EXPRESS
EEN NIEUWE MANIER VAN TRAKTEREN
Vanaf vandaag woont niemand meer te ver om te

trakteren. Want u kunt nu vrijwel overal in Neder-

land vers ambachtelijk gebak laten bezorgen. Dankzij

Gebak-Express, een unieke samenwerking tussen

bakkerij Kreunen en zijn ambachtelijke collega's,

overal in het land, altijd herkenbaar aan het Gebak-

Express embleem. En Gebak-Exrpess werkt heel

eenvoudig.

U kiest uit het uitgebreide assortiment van uw

banketbakker. Of u kiest een taart of bonbons uit

het basisassortiment van Gebak-Express, dat de
volgende soorten omvat: slagroom, appel, mokka,

vruchten, vlaai of bonbons in luxe cadeauverpakking

Prijzen 'vanaf f 25.—

U voorziet de traktatie van een kaartje of u laat een

tekst op de taart zetten.
Binnen een dag wordt uw bestelling bezorgd.

Dus wilt u iemand bedanken of feliciteren met een

verjaardag, geboorte, diploma of jubileum?

Wilt u verre vrienden trakteren op feestdagen, bij

een verhuizing of zomaar? Eigelnijk zijn er ontelbaar

veel momenten om eens aan Gebak-Express te

denken. De nieuwe manier van trakteren die overal

in de smaak valt.
Voor inlichtingen: bakkerij Kreunen, tel. 05753-1474

25 APRIL LANDELIJKE DISCOTHEKENDAG
DISCOTHEEK „DE ZWAAN" HOUDT OPEN HUIS
Op dinsdag 25 april a.s. wordt de eerste landelijke

discothekendag gehouden, waaraan door ruim

300 discotheken verspreid over het hele land, wordt

deelgenomen.

Ook discotheek „de Zwaan" te Hengelo Gld stelt van

19.00 tot 23.00 uur hun deuren open voor relatie-

groepen, zoals ouders van discogangers, leerkrachten

het college van burgemeester en wethouders, de

gemeenteraad en vertegenwoordigers van politie en

brandweer.
Het doel van de eerste landelijke discothekendag is

„buitenstanders" kennis te laten maken met de gang

van zaken in discotheken, hen te informeren over

ondermeer de sociale functie die discotheken voor

jongeren vervullen en een discussie op gang te bren

gen over actuele onderwerpen. Hierbij valt te den-

ken aan terugdringing van geluidsoverlast, sluitings-

tijden, matiging van alcoholgebruik en dergelijke.

In het algemeen wil men op deze avond laten zien

dat het negatieve beeld dat bij veel mensen over

discotheken bestaat, niet juist is.

GEMEENTENIEUWS
IEDEREEN HEEFT WEL WAT KLEIN CHEMISCH
AFVAL
Iedereen heeft wel batterijen, verfresten of medi-

cijnen. Als een batterij leeg is, gooien we die meestal

in de vuilnisbak. Zo ook de resten van verf, medi-

cijnen enzovoorts.

Dat is mooi opgeruimd.

Honderd miljoen kilo chemisch afval verdwijnt jaar-

lijks spoorloos. Niet omdat het willens en wetens

en op grote schaal illegaal wordt gestort. Nee, omdat

er met kleine beetjes chemisch afval onzorgvuldig

wordt omgesprongen. In bedrijven, maar ook in

huishoudens.
En al die kleine beetjes maken samen een enorme

berg. Kortom een grote bedreiging van het milieu.

Onder het motto Met klein chemisch afval gooit
u meer weg dan u denkt, wordt in onze gemeente

op 19, 20 en 21 april voor de eerste keer klein che-

misch afval huis aan huis opgehaald

Want wie gooit er niet eens een batterijtje weg of

een halfvol blikje verf? En wat gebeurt er met de

kwastenreiniger of oude medicijnen? Per persoon

gaat het hooguit om een paar kilo. Maar bij elkaar

'verdwijnt er in de Nederlandse huishoudens jaar-

lijks ongeveer twintig miljoen kilo chemisch afval in

de vuilniszak, container of het riool.

Het klein chemisch afval verdwijnt via de zak,

container of gootsteen uit het huis, maar daarmee

nog niet uit het milieu. Want uiteindelijk komen die

gemene stoffen toch in de bodem en het grondwater.

Tot ze weer ongemerkt in het huishouden terugkeren

De beste en voordeligste manier is ervoor te zorgen

dat de rotzooi gewoon uit het afval wordt gehouden.

De batterijtjes en verfresten dus niet meer tussen

de aardappelschillen. Maar waar dan wel naar toe?

Bij de chemocar. Deze komt op 19, 20 en 21 april

bij u in de straat huis aan huis. Daarna komt de

chemocar om de 3 maand wederom huis aan huis

De exacte data worden tijdig bekend gemaakt. Mocht

u tussentijds nog klein chemisch afval willen in-

leveren dan kan dit elke vrijdagochtend tussen 10

en 12 uur bij het gemeentelijk k.c.a.-depot aan de

Zelhemseweg 38.
Want let wel: met klein chemisch afval gooit u meer

weg dan u denkt.

RECONSTRUCTIE WEG
In verband met de reconstructie van de Riefelerdijk

zal deze weg voor alle verkeer, behalve voetgangers,

tijdelijk worden gesloten.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen

17 april t.e.m. 6 mei 1989.

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-
kaarten

rouwcirculaires en bid-
prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

Te koop hout voor kachel Zondag 23 april
of open haard. Berken,

eiken, beuken v.a. f 40.— _,_,-!_ D l IIf* A
per m3. Tel. 08344-595 fiTOlü DIHUv
Na 18.00 uur 05753-7446

met prachtige prijzen
Eventueel gratis bezorgen.

Te koop Ignis koel-vries CAFÉ
combinatie, totaal 280 Itr

nog geen jaar oud f 599—

Tel. 05753-1285

Te koop een hoekwoning
+ berging en garage in

Hengelo Gld. Ind. begane

grond kamer, hal, keuken,

berging. Ie verd.: 3 slaap-

kamers, voorzien van vaste

kasten, douche. 2e 'verd.:

zolder. Tel. 05753-3D25

Nieuw voor diabetici:
AARDBEI BAVAROISE
PUDDINKJES, suikervrij
Ook voor de slanke lijn!

Bakkerij Kreunen, tel. 1474
De zaak voor mensen met
smaak!

Man, 68 jaar, weduwnaar,

zoekt kennismaking met

een nette vrouw van on-

geveer gelijke leeftijd

Brieven onder nr LH 16

bureau de Reclame

Q'|| 0||J9||

Wichmond - 05754-285

Voetbal 1999
Voetbalplaatjes waarop de

jeugd razend enthousiast

is geworden, zozeer zelfs

dat ze er voetbalschoenen

voor in de winkel laten

staan.

Andere albums met plaat-

jes die het op het moment

goed doen zijn van het

Wereld Natuur Fonds.

WOLTERS
BOEKHANDEL
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Te koop gevraagd oud
ijzer, metalen, sloopauto's

en 2e hands goederen

Tel. 08342-3550

LEVEN EN WERKEN VAN HERMAN VAN
VELZEN EEN DAG TE KIJK
De naam van de schrijver Herman van Velzen, onder

wiens pseudoniem wijlen Frans Roes veel werken

publiceerde, leeft voort in de harten van menig

rechtgeaarde Achterhoeker.

De vele werken, bestaande uit krante-artikelen, boe-

ken maar ook toneelstukken, bezorgen menigeen nog

uren van plezier.

Bestuur en leiding van de algemene bibliotheek in

Hengelo Gld hebben het zodanig aangevoeld, dat

zij de landelijke bibliotheekdag, nu in het teken van

de Hengelose schrijver wilden stellen.

Velen zijn 'verknocht aan de werken van deze toch

te vroeg overleden schrijver. In samenwerking met

mevr. Roes, haar familie, het gemeentelijk archief,

Staring Instituut, uitgeverij v.d. Berg, Wolters boek-

handel en particulier initiatief, is het mogelijk ge-

worden een expositie op te zetten over het leven en

werken van Herman van Velzen. Deze expositie is

op zaterdag 22 april.

Foto's, krantenknipsels, fanmail, uitgegeven boeken

en toneelstukken zullen de onderwerpen vormen.

Op deze zaterdag is de bibliotheek speciaal geopend

vanaf 10.00 uur.

In de loop van de middag zal ook de officiële aan-

bieding plaatsvinden van het tweede deel in de ver-
volgserie „de kennismaking".

Men kan de bibliotheek vinden op de hoek van de

Raadhuisstraat-Kervelseweg-Sterreweg.

Voor de jeugd is er zolang de voorrraad strekt, een

extra verrassing, hetgeen mogelijk werd gemaakt

door de medwerking van de kunstenaar Armand

Batavier uit Doesburg en pottenbakster Christien

te Stroet uit Hengelo Gld.

IK MEI
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MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN



STICHTING ZWEMBAD
Hengelo - Keijenborg
Evenals voorgaande jaren bestaat de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief
abonnementen aan te vragen.

De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

IN KEIJENBORG:
dinsdag 25 april van 18.30-20.30 uur in „de Horst"

IN HENGELO: op het zwembad
donderdag 27 april
donderdag 27 april
vrijdag 28 april
dinsdag 2 mei
dinsdag 2 mei

van 14.00-16.30 uur
van 18.30-20.30 uur
van 14.00-16.30 uur
van 14.00-16.30 uur
van 18.30-20.30 uur

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude

stamkaart worden overgelegd.

De openstelling van het bad is bepaald op 4 mei te 14.00 uur.

PBIJZENABONNEMFNTEN:
voorverkoop badverkoop

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen van 4 t/m 15 jaar) 125.— 150.—
Volswassenenabonnement (vanaf 16 jaar) 75.— 100.—

Kinderabonnement (geboren na 30-4-1973) 40.— 55.—
Houders van een 65+ kaart 40.—

Kleuters t.e.m. 3 jaar hebben vrije toegang op het bad, mits zij worden begeleid

door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart

Nu een Leeuwekeur
Gebruikte Auto halen en

in de herfst pas betalen

of 18 maanden tegen 5,5%.*

Nu tot 30 april a.s. een Leeuwekeur Gebruikte Auto van

ieder merk: • Renteloze financiering zonder aflossing

tot l oktober 1989* • Of 18 maanden tegen 5,5%:*

Leeuwekeur: de garantie voor optimale
zekerheid.
• 3 maanden Leeuwekeur garantie op arbeidsloon en

onderdelen «geen eigen risico «geen uitsluitingen

• geen km-beperking en andere beperkende

Uw Peugeot Talbot dealer:

AUTOMOBIELBEDRIJF Bleekstraat 14
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1947

bepalingen
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BLOEIENDE VIOLEN per kist (30 stuks) 10.00
Meizoentjes - Vergeet-mij-nietjes en Anjers

Voor de groentetuin:
Kool-, sla- en andijvieplanten

Bieslook, selderij en peterselie

Rozen, klimplanten, coniferen, rhododendrons

en azalea's

Vaste planten in 200 soorten

Goedkoper dan U denkt

Verder alles voor uw tuin

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK, BIJ DE KERK - TEL. 05754-406

Dit laatje
niet schieten

Witlof

klasse l 500 gr

Pers-
sinaasappels
2

1
/2kg

189
499

Jambon
d'Ardenne
100 gr

Gebraden gehakt
met champig-
nons 100 gr

229
129

WAARDEBON

SCHOUDERKARBONADE

kg 498
ZATERDAGVOORDEEL:

Kipfilet

500 gr 598
Ma. en di. 24 en 25 april:

Magere spek-
lappen
500 gr 298 kg

AH dubbelvla
van.-choc. of

van.-aardb. liter

AH pizza bolog-
nese
doos met 3 stuks

198
695

V.d. Eelaart 3-
sterren jonge
jenever liter

Bootz rum

fles

1795
1585

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 APRIL

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur da. Dacosta (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Ophalen landbouwplastic
Op donderdag 27 april a.s. bestaat weer de
mogelijkheid om landbouwplastic aan de op-

haaldienst mede te geven.

Daarbij zijn de volgende punten van belang:

a het folie kan uitsluitend opgevouwen en dus
niet in een grote opgerolde bundel (s) worden
aangeboden langs de openbare weg;
b er mogen geen andere stoffen worden aan-
geboden in het folie, zoals autobanden of prik-
keldraad;

c turf en/of kunstmestzakken dienen afzonder-
lijk en gebundeld te worden aangeboden;

d het folie dient te worden ontdaan van grond
en zand.

Belanghebbenden die hiervan gebruik wensen
te maken moeten daartoe uiterlijk vóór 25 april
a.s. opgave doen aan gemeentewerken.
Telefoon 05753-1541, toestel 22 of 26.

Gemeentewerken Hengelo Gld

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2(519

Paardenmarkt

MEIMARKT

woensdag 26 april
te Hengelo Gld

Hengstenshow van diverse paarden-
rassen

Aan voerpremie:
f 10.— per aangevoerde dekhengst

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLJHN-HiraSBL ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Verkrijgbaar mengmest
gratis op het land. Tel.
05753-1733.

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

Volop

Voorjaarsbollen
en

Pootaardappelen
in voorraad.

WAAMELINK
Keijenborg.

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 22 april 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor

Zondag 23 april 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 25 april 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 17 t.e.m 23 april
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

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.

Openstelling pust bureau 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 05,
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.


