
58e jaargang no 18 dinsdag 2 mei 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Refelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

JAPANSE WEKEN BIJ
DE KEURSLAGER!
De komende weken staat onze winkel in

het teken van Japan. Telkens kunt u met

andere verrukkelijke vleesgerechten kennis

maken. Kom en laat u eens verwennen op

oriëntaalse wijze!

magere RIBLAPPEN
t kg 995

TARTAAR
3 «tuk» 295

^r*-^* i f

Sukiyato
Voor smakelijke boterhammen

Boterhamworst

150 gr

Gebraden Rosbief

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
KEURSUGER P. VAN BURK

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269
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HARTELIJK DANK!
Wij willen niet nalaten u hartelijk dank te zeggen voor uw bezoek
aan ons vernieuwde bankgebouw in de Raadhuisstraat 21 te Hengelo
Gld. tijdens de feestelijke openingsweek.

Vanaf de officiële openingsbijeenkomst op maandag 17 april tot en
met het Open Huis op zaterdag 22 april was de belangstelling enorm!

U allen hebt daardoor bijgedragen aan het welslagen van deze voor
ons zo belangrijke gebeurtenis.

Namens het Bestuur
van de Rabobank Hengelo Gld.,
H. Maalderink, voorzitter

Rabobank

GERANIUM-MARKT
op vrijdag 5 mei a.s.
Rechtstreeks van de kwekerij voor

,KENNISMAK!NGSPRIJZEN'!

£ vele soorten GERANIUMS

£ diverse soorten FUCHSIA'S

£ allerlei kuip- en potplanten

£ ruim 75 soorten perkplanten, met ,zachte
winter' korting

enz. enz, enz., 1500 m2 verkoopruimte

Kwekerij-Tuincentrum

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

HERCU ES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,

de beste kombinatie op twee wielen
die past bij alle afstanden

RIJWIELEN • BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11. 7255 MG
ACCESSOIRES

HENGELO GLD

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

199„ZELHEM1

GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

•Sb

De nieuwe LEGOLAND* Piraten-

dozen liggen nu in onze winkel. Maar liefst

10 dozen in elke prijsklasse.

Met goede en boosaardige piraten en

soldaten. Schepen, haaien, papegaaien, palrr.

bomen, eilandjes en zelfs echte schatkisten.

Kom ze allemaal bekijken. Maar kom wel snel

langs, want er zijn kapers op de kust!

Groot piratenschip "De Zeeschuimer" met kanonnen, piraten, aapje, schatkist en volgbootje Art nr. 6285. Adviesprijs f 224,50.

LEGOLAND
Piraten

onze prijs: m- DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Sp*ht/a*29.72S5ABHenek>G.uL057S3-3828

UGO «n LEGOLAND lijn g*f<«iM'M'<M

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

KLEIN WESTLAND
1 jaar in Hengelo Gld.
Dat willen wij samen met U vieren met deze

EXTRA AANBIEDINGEN

Gratis bakje RAUWKOST
bij aankoop van f 10.00 groente en fruit

3.95

2.95

2 bakjes VERSE AARDBEIEN

HOLLANDSE TOMATEN

SPERCIEBONEN

LOMBARTS

kilo

500 gr 1.95

4 kilo 5.95

Verkoop
Bloemenkas

5.95

•̂  W

Deze week:

1 GROENE PLANT
MET AARDEWERK POTJE

10GLADIOLENBOLLEN 2.GO
Volop CHRYSANTENSTEKKEN, RODE-, SPITS-

KOOL, ANDIJVIE- EN SLAlPLANTEN

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

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Wil je je moeder in Zierikzee ver-
rassen?

Gebak-Express
valt overal

in de smaak.

DAT KAN NU BIJ

BAKKERIJ KREUNEN
Telefoon 05753-1474

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
S patst raat 18. Hengelo Gld

Te koop gevraagd oud
ijzer, metalen, sloopauto's
en 2e hands goederen
Tel. 08342-3550

Gevonden fietstas met laar
zen. Tegen adv. kosten
terug te verkrijgen.
Tel. 05753-1786



Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

NIELS

Geboren 22 april 1989

Bert en Anja Derksen

Hoge Es 5,

7255 WH Hengelo Gld.

MARJAN DENKERS

en
JOHAN MULDER

gaan trouwen op dinsdag 9 mei 1989
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Apeldoorn.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op de receptie van 20.00-
21.30 uur in restaurant „Le Triangle",
Elburgerweg l te Apeldoorn-Wenum.

Apeldoorn, mei 1989.

Asselsestraat 347 l

In plaats van kaarten

Zaterdag 13 mei hopen wij met kinderen en

kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-

denken.

D. M. WULLINK
H. B. WULLINK-AGTERKAMP

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 's avonds half

8 in zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Banninkstraat 54,
7255 KE Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Op 11 mei 1989 hopen wij,

CORNELIS LOOTSMA

en
UILTJE VAN DER MEER

met onze kinderen en kleinkinderen te geden-
ken dat wij 50 jaar geleden, op 11 mei 1939, in
het huwelijk zijn getreden.

Onze trouwtekst was Psalm 48 : 15
„Want deze God is onze God eeuwig en altoos,
Hij zal ons geleiden tot den dood toe."

Wij nodigen u hierbij hartelijk uit deze dag met
ons te vieren.
14.30 uur Dankdienst in de Goede Herderkapel
in de Veldhoek.
Voorganger: ds P. Lootsma

16.00-17.30 uur Receptie in hotel Leemreis,
Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

7255 DK Hengelo Gld, mei 1989.
Beukenlaan 15.

Op woensdag 3 mei hoopt

B. M. TH. BOOLTINK-SCHENNING

80 jaar te worden.

Ter gelegenheid hiervan kunt u haar feliciteren
op zaterdag 6 mei 's avonds vanaf 20.00 uur in
zaal „Den Bremer" te Toldijk.

7221 ND Steenderen, mei 1989.

„de Leemhoeve", Leemstraat 1.

Wij willen iedereen bedanken die 20 april voor

ons tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Allen hartelijk bedankt voor uw belangstelling

d.m.v. felicitaties, kado's, bloemen en kaarten.

RICHARD EN ANNEMIEKE BERENDSEN

Keijenborg, mei 1989.

St Bernardusstraat 15.

Hierbij zeggen wij onze hartelijke dank voor

de belangstelling bij ons 25-jarig huwelijks-

feest, in de vorm van bloemen, kaarten en de

vele attenties.

HENK EN HENNY GROOT ROESSINK

„Nijhuis", Lankhorsterstraat 3,

7255 LB Hengelo Gld.

Dodenherdenking 4 mei 1989

Voorafgaand aan de kranslegging in de Syna-
gogestraat, houden de gezamenlijke kerken op
4 mei een korte oecumenische gebedsdienst in
de Remigiuskerk, ter nagedachtenis aan allen,
die toen en nu door het oorlogsgeweld zijn ge-
storven.

Deze dienst begint om 19.15 uur.

Na afloop kan men zich eventueel aansluiten
bij de herdenking in de Synagogestraat en het
gemeentehuis.

De gezamenlijke kerken.

UITNODIGING Voor een

ONTSPANNINGSMIDDAG
op zaterdag 6 mei a.s.
te 14.00 uur in „Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden, kan bellen naar

mevr. Kramer, tel. 1408

Spring op uw fiets,

want u komt niet

voor niets!

De bakker

elke dag

vers bakt

Bij elke trap een lekkere appelflap,
Daarom deze week

APPELFLAPPEN

5 halen, 4 betalen

Voor de laatste loodjes

onze heerlijke BROODJES
wit, krent, tarwe, krokant enz. (10 soorten vers)

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

MUESLIBOLLETJES

voor pure pedaalkracht UiwO
Rijk gevuld met appel, abrikoos, cashewnoten,
hazelnoten en rozijnen

Heb je de wind tegen en baal je als een stekker
dan is ons nieuwe

SATéBROODJE
wel erg lekker!

BAKKERIJ K R E U N E N
HENGELO (GLD.) TELEFOON 05753-1474

De zaak voor fietsers met smaak!

HAMLAPPEN
500 gram
COTELETTO'S

per stuk 1.30

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.18

PAARDEROOKVLEES
100 gram 2.18

's Woensdagsmiddags gesloten

SLAGERIJ

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

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"

Het spreekuur voor woningzoekenden in Hen-

gelo Gld d.d. 5 mei 1989 is verplaatst

naar vrijdag 12 mei 1989.

Dit spreekuur vindt als gewoonlijk plaats van

19.00 tot 20.00 uur in ons kantoor, Spalstraat 41

te Hengelo Gld.

SNITZELS per 100 gr 1.40

HAMBURGERS per stuk 0.80

PEKELVLEES 100 gr 1.40

TONGEWORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

Dauwtrappers opgelet

BIJ ONS DEZE WEEK:

FRISTI
YOGHURT
DRANK

3 pakjes van 2.45 voor / 98

ENGELS DROP

per zak nu / 75
Edah heeft steeds meer te bieden.

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

NIEUW!
Deze week kunt u kennis maken met onze

meeneem maaltijden
Vlees - groente - aardappelen

Keuze uit 3 soorten

Verkrijgbaar vanaf 's middags 12 tot 19 uur
En voor kennismakingsprijs van

8.50
En kent u ook onze PUDDING?

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

CAFETARIA LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

Straks een ver. Europa!

Nu tijd om ENGELS te leren
bij inst. „BRITTANNIA"
TE ZELHEM

Tel. inl. 08342-3754

VOOR

moederdaggeschenken
NAAR

,DE SPANNEVOGEL"

Hemelvaartsdag 4 mei 1989

PAttNEKOEK
met roggebrood van de

Restaurant

„LEEMREIS"
Spalstraat 40 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1274

V^IND/VIOLENMKKERS

KRENTEBOLLEN
6 halen, 5 BETALEN

WITTEBOLLEN
6 halen, 5 BETALEN

TIP VOOR HEMELVAARTSDAG:

LEKKER VOOR ONDERWEG

VRUCHTENBOLLETJES
deze week 1.00

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205



Contant geld opnemen met de
geldautomaat.
Contant geld opnemen van uw Betaal-
rekening kan nu sneller, veiliger en een-
voudiger. Dankzij de geldautomaat
kunt u geld opnemen wanneer het u
schikt.
24 uur per dag, ook in het weekeinde.
U doet dat met behulp van een Euro-
chequepas of Rabobankpas en een
code die u alleen kent.
Kom even langs bij de Rabobank.
Wij vertellen u er graag meer over.

Rabobank
Meer bank voor je geld

-M

Hengelo Gld. Raadhuisstraat 21

rffisteWtker
i.Telup Jüngelo

Deze week bij uw Echte Bakker:
Af d. Brood:

MARIEKENBROOD
(gevuld met amandelspijs, gele
room, mandarijntjes en kaneel)

3.9»
Afd. Banket:

AARDBEIEN-
SCHELPEN

1.65per stuk

Woensdag de gehele -dag
dauwt ra p aanbieding:

10 broodjes halen,
8 betalen

(ALLE SOORTEN)

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

Zilveren dasschuiven
per stuk f 25,-

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

TE KOOP:

Peugeot 205 GE Accent

Peugeot 205 GE

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 S Select

Peugeot 305 S Select

Peugeot 309 GR 1.6

Peugeot 309 GL Profil

Peugeot 309 GL Profil

Peugeot 309 XL Profil

Peugeot 309 GRD

Peugeot 505 GLD

Peugeot 505 GLD

Peugeot 505 GL Automaat

Peugeot 505 SX

Fiat Ritmo

Samba

Mazda 323

Ford Escort

Opel Corsa

Fiat Ritmo

Fiat Uno

Opel Ascona, gas

Citroen Visa

Citroen Visa 1.1

Volvo 360 2.0 inj, gas

Nissan Sunny

Nissan Sunny

-Yf\ AUTOMOBIELBEORIJF

ÜXitiberhof

1985

1985

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1987

1982

1985

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1984

1984

1985

1986

1980

1982

1983

1984

1984

1984

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1988

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Nu ook assortiment

HYDRAULIEK
ONDERDELEN
voor de landbouw

SMEDERIJ BESSELINK
HENGELOSESTRAAT 2 - KEIJENBORG

B Ü G G Y ' S

Nog volop

STRUIKROZEN
tros en grootbloemig

VRUCHTBOMEN
ook oude rassen

CONIFEREN
haag - dwerg - solitair

VASTE PLANTEN • COMPOST

SIERHEESTERS • GAZONGRASZAAD

HAAGBEPLANTING • BOOMSCHORS etc.

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG - HOVENIERSBEDRIJF

G. J. Half man & Zn
Hof straat 7 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1424

Het van ouds bekende adres met de grootste

sortering en scherpe prijzen (lid N.H.G.)

Haal meer uit de zomer
met 'n nieuwe Balavus

De natuur ontluikt. Het
volmaakte voortbewegen
lokt. Geef toe aan die
lokroep en trakteer uzelf
OP zo'n verrukkelijk licht
lopende Batavus.
Onze showroom is er
Vol van.

BATAVUS CHAMPION TOER
met trommelremmen
en 3 ol 6 versnellingen:

889.-

BATAVUS
de fiets die je niet voelt

FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

REIND Z W E V E R I N K
IEKINK 8 - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-2888

planten voor uw tuin
Koop ze bïj uw groenspecialist
NU MET GROTE KORTING

Alleen op zaterdag 6 en 13 mei

FRUITBOMEN

struikvorm - halfstam - h oog s tam

BESSEN rcod - wit

KRÜISBES rood - wit

DRUIVEN wit - blauw

Grootvruchtige HAZELNOTEN

Amerikaanse BOSBES

en alle bladverliezende HEESTERS

dit alles met 20% korting

Profiteer hiervan, want Op is Op!
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKER!J

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD - Tel. 05753-2619

VANAF 129.-

DISBERGEN
woninginrichting

textiel en babymode
:W:W*W:W ^ftï+ïïVttfïXtiïïf^fï,

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

5 gebakken vissen

10.-
f 2.50 per stuk

Woensdag - HARINGDAG
geen 5 maar 6 voor 10,00



LIEVE

Een hele Gazelle
is misschien een
tilddeduur..,

maar als
mamma er
noutoch
aan toe is.

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.̂

Jos
Sloot
Loonspuitbedrijf

Paardestraat 1

7221 NE Steenderen

Tel.: 05755-1496/2331

- Aktief in gewasbescherming voor

akker- en weidebouw.

- Wij werken met het gekeurde Douven

Profi-systeem, waardoor wij aan de

huidige milieu-eisen kunnen voldoen.

- Ook verzorgen wij de onkruidbestrij-

ding van o.a. akkerranden, erf en

erfbeplanting.

- Dit alles voor een aantrekkelijk

tarief.

PHILIPS FCD 385 'MIDI' COMBINATIE MET
COMPACT DISC.
Stereocombinatie van digitale radio, versterker,
cassetterecorder, cassettespeler, platenspeler en
afzonderlijke Compact Disc. * afspeelmogelijk-
heid voor 8 cm CD single platen * digitale radio
* 2 x 20 W muziekvermogen * 5-bands graphic
equalizer * LED-indicatie * overspelen op
normale of hoge snelheid
* semi-automatische
platenspeler * compleet
met twee luidsprekerboxen f 999,-

Dit laatje
niet schieten.

Verse Hollandse

asperges 500 gr

Alpha's
nieuwe aard-
appel 2i/2 kg

499
350

Achterham

4 soorten 100 gr

Roombrie

100 gr

189
198

WAARDEBON

Fijne verse BRAADWORST

698
ZATERDAGVOORDEEL:

Varkensfilet

100 gr 139
Ma. en Di. 8 en 9 mei:

Kippebouten

kg 498

AH magere yog-
hurt met vruch-
ten liter215

275 gr

V.d. Eelaart 3-
sterren jonge
jenever liter

Boomsma vlier-
bessenjenever
liter

1795

1475

woensdag voor Hemelvaartsdag tot € uur open
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en
SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Ketyenborg- Tel. 1307

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1280

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
HENGELO

In de periode van 27 april
1989 t/m 3 mei 1989 worden
de gasmeterstanden in de
gemeente Hengelo opge-
nomen.
U kunt de meteropnemer ver-
wachten tussen 8 uur 's mor-
gens en 8 uur 's avonds.
Wij verzoeken u ervoor te zor-
gen, dat de meters goed be-
reikbaar zijn.
Heeft de meteropnemer u niet
thuis getroffen, dan doet hij
bij u een kaart in de brievenbus.
Op deze kaart noteert u zelf de
gasmeterstand.
Indien de meteropnemer uiter-
lijk 3 mei 1989 de gasmeter-
stand niet heeft opgenomen
of geen kaart in de bus heeft
gedaan, verzoeken wij u
kontakt met ons op te nemen
via één van nevenstaande
telefoonnummers.
U dient de ingevulde kaart
uiterlijk 9 mei 1989, op de
post te doen, aangezien
anders een schatting van uw
verbruik kan volgen.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966
Kantoor
Zutphen:
05750-97612

Op zaterdag 6 mei leun je meedoen aan een spannende Piraten-

wedstrijd. Verkleed je als piraat (bijv. met een ooglapje) en

doe ook mee! Wat je precies moet doen vertellen we je in

de winkel. Maar we kunnen je alvast verklappen dat het

met een schat te maken heeft.

De hoofdprijs is een reis naar LEGOLAND'in Denemar-

ken en er zijn 500 andere LEGO prijzen. Hou je haaks en

tot 6 mei. Zaterdag 6 mei om half 2 Piratenwedstrijd.

LEGOLAND
Piraten Kom naar: DE DRIEVETOL

LEGO «n LEGOCANO H|n geregutrtf föt mcrktn speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3328
x

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GUL
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUIS1L ARTIKELEN

'rABANTIK OF ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

~" Telefoon 05753-2524

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

Hemelvaartsdag, 4 mei, 9.00 uur ds. Hendriks

ZONDAG 7 MEI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Hendriks (Heilige Doop)

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Verhaere

Vrijz. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Hendriks

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Woensdag 3 mei 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Donderdag 4 mei 10.00 uur H. Mis
Zaterdag 6 mei 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag 7 mei 10.00 uur Woord- en Communiedienst
Dindag 9 mei 19.00 uur Avondmis

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

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.

Van l t.e.m. 7 mei

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

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 postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

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

Kruisvereniging

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.



GRAND PRIX MOTORCROSS OP 6 EN 7 MEI IN OSS
Wat doet Dave Strijbos in zijn thuis GP?

Folkloristische broodlevering op Hemelvaartsdag te Hengelo GId

Drie wedstrijden voor het wereldkampienschap 125
cc motorcross zijn er tot nu toe verreden en die drie
wedstrijden leverden drie verschillende winnaars op.
In de eerste GP won de Amerikaan Trampas Parker
beide manches, Da've Strijbos deed hetzelfde in
Spanje en een week later zorgde de Italiaan Alas-
sandro Puzar voor de dubbel in Portugal.
De strijd om het wereldkampioenschap 125 cc ver-
loopt heel wat spannender dan aanvankelijk verwacht
De Nederlander Dave Strijbos staat na drie wedstrij-
den weliswaar op kop, maar zijn voorsprong op Puzar
en Parker is zeer gering. In Oss zal Strijbos er zon-
dag 7 mei alles aan doen om de voorsprong verder
uit te bouwen .Sinds 1984 heeft Dave elke Neder-
landse 125 cc GP op zijn naam geschreven. Brengt
Oss hem zijn zesde zege?
Aanvankelijk werd verwacht dat de tegenstand (als
hij die al zou krijgen) voor Strijbos zou komen van
Puzar. Groot was echter de verbazing toen in de Ie
GP een nieuwkomer, Trampas Parker, met beide
manche-overwinningen ging strijken. Dacht men
eerst nog dat het een toevalstreffer was, nu weet men
beter. De 21-jarige Amerikaan staat momenteel op
de derde plaats in de tussenstand, slechts twee pun-
ten achter Puzar en acht punten acher leider Strijbos
Het is misschien nog wat te vroeg om in Oss reeds
van een sleutelwedstrijd te spreken. Toch lijkt het
er wel op, want in zijn eigen woonplaats zal Strijbos
trachten zijn voorsprong aanzienlijk uit te breiden
om zo voor de rest van het seizoen een reserve op
te bouwen.
Vlak voor de Portugese GP dreigde het even vreselijk
fout te gaan met Strijbos. Tijdens een training viel
hij en raakte na de val bewusteloos. Even werd ge-
vreesd dat hij enkele dagen later niet zou kunnen
rijden maar de bikkelharde Strijbos was toch gewoon
van de partij. Ondanks een verdraaide knie in de
2e manche werd hij toch nog twee keer tweede.
Strijbos zint daarom op revanche in Oss. Niet alleen
Strijbos had pech in Portugal. Teamgenoot Pedro
Tragter kon vanwege een polsblessure niet deelnemen
in Portugal. Of hij er in Oss bij is moet nog be-
zien worden.
Normaal gesproken hebben de meeste buitenlanders
op de zware Nederlandse zandbanen weinig m de

•

melk te brokkelen. Het circuit „de Witte Reijsheuvel"
in Oss valt totaal niet meer te vergelijken met een
Nederlandse zandbak. Er zitten steile hellingen in,
de start is bergop, veel springschansen, harde stuk-
ken en wat voor het publiek erg belangrijk is: erg
overzichtelijk. Dave Strijbos, Edwin Evertsen, Teus
Visser en ook Jacob Barth uit Doetinchem en andere
Nederlanders weten daarom dat ze het niet gemak-
kelijk zullen krijgen in Oss omdat de concurrentie
op dergelijke banen bijna even groot is als op een
buitenlands circuit. Puzar heeft dit jaar weinig op
zandbanen getraind maar van hem weten we dat hij
erg snel kan zijn op een dergelijk circuit. Trampas
Parkers reed vroeger in Amerika ook op zandbanen.
Natuurlijk ben ik niet bang op zandbanen en met
veel springschansen al helemaal niet, laat hij weten.
Een goed uitgangspunt voor een spannende GP.
In totaal hebben er voor Oss 82 rijders ingeschreven
waarvan er zich op zaterdag 72 via kwalificatietrai-
ningen moeten zien te plaatsen voor de wedstrijd op
zondag. Twaalf Nederlanders nemen het op tegen de
beste rijders uit o.a. Italië, België, Frankrijk, Duits-
land, Engeland, Finland, Zweden, Amerika etc
Behalve Strijbos zijn ook Edwin Evertsen, Jacob
Barth, Teus Visser en Charrel Sweebe kandidaten
voor een groot aantal punten.
Op zaterdag 6 mei vinden de kwalificatietrainingen
plaats Deze beginnen die dag om 15.15 uur. Op zon-
dag wordt al gestart om 8.30 uur en de Ie manche
van de GP is om 13.15 uur. Zorg daarom op tijd aan-
wezig te zijn want net als in Valkenswaard worden
er weer duizenden bezoekers verwacht. Voor
degene die beide dagen aanwezig wil zijn, in de buurt
van het circuit kan men kamperen op een camping.
Naast de GP komen ook de 125 cc senioren in aktie.
In deze klasse doen Torleif Hartelman en Hans
Berendsen uit Hengelo GId mee.
In de 250 cc nationalen komen Eddie Looman en
Marco Remmelink uit Zelhem, Harold Wolsink uit
Hengelo en Jan Schotman uit Olburgen aan de start.
Dave Strijbos plaatste nog de opmerking: kom met
zoveel mogelijk mensen naar Oss, want ik kan de
morele steun van u allen goed gebruiken. Misschien
vergeet ik dan de pijn aan mijn knie.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor ƒ 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

DAUW-ZWEM FIETSEN MET HE-KEU

Op Hemelvaartsdag 4 mei organiseert de zwemver.
He-Keij weer het dauw-zwem-fietsen.
Na eerst te hebben gezwommen kan men op de fiets
voor een tocht langs de mooie plekjes 'van Hengelo
en omstreken.
Men mag ook alleen de fietstocht rijden Starten is
mogelijk van 7.00 tot 9.00 uur op het zwembad op
het sportpark Elderink te Hengelo GId.
Na afloop ligt er een herinnering voor u klaar.

, ^Jo ,/.;,: ..,

GEMEENTENIEUWS

De raadscommissie voor openbare werken en ge-
meente-eigdommen houdt op dinsdag 9 mei a.s. een
openbare vergadering in het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 16.00 uur en de agenda luidt als
volgt: opening; besluitenlijst van de vergadering van
6 december 1988; verzoek van de heer B. W. A. Beu-
link te Hengelo GId om een gedeelte van de Heerink-
dijk aan het openbaar verkeer te onttrekken; mede
delingen; rondvraag en sluiting.

Op woensdag 17 mei a.s. houdt de raadscommissie
voor Ruimtelijke Ordening om 14.00 uur een open-
bare vergadering in het gemeentehuis.
De agenda van deze vergadering is: opening; beslui-
tenlijst van de vergadering Van 21 februari 1989;
herbestemming terrein kleuterschool „Hummelhonk"
aan de Rozenstraat te Hengelo GId; bijstelling sprei-
dingsplan woningbouw; verzoek van J. Niesink te
Keijenborg om schadevergoeding op grond van art.
49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; mede-
delingen; rondvraag en sluiting.

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

Op de foto van links naar rechts burgemeester Ridder van Rappard van Zelhem, mevr. Fokkink, wethouder

Hooman van Hengelo GId en burgemeester van Beeck Calkoen van Hengelo GId.

Op Hemelvaartsdag, 's middags om 14.00 uur /uilen
er weer mensen uit alle windstreken naar de wt-g
tussen Hengelo GId en Zelhem komen om mee te
doen aan de broodlevering bij „de Muldersfluii.
De broodlevering is een oud gebruik en stamt uit
1559. Toen mochten de bewoners van de Marke-
gronden 't Gooien en Dunsborg plaggen steken, op
de voorwaarde dat zij op Hemelvaartsdag roggebrood
leverden aan „de Muldersfluite", dat tenminste 22
pond moest wegen. Dat brood werd toen verdeeld
onder de armen van Hengelo GId en Zelhem. Degene
die het zwaarste brood leverde, wat vaak meer dan
honderd pond woog, kreeg twee flessen wijn en wan-

neer iemand een roggebrood inleverde dat minder dan
22 pond woog, moest hij 6 stuivers boete betalen.
De broodlevering is nu aangepast aan onze tijd. Want
hongerende mensen zijn er in deze omgeving niet
meer. Het brood wordt nu bij opbod verkocht en de
opbrengsten gaan naar liefdadigheidsinstellingen.
De broden worden met een oude boerenwagen aan-
gevoerd, terwijl de burgemeesters worden voorge-
reden in een landauer. Het geheel wordt opgeluisterd
door de dansgroep „Wi'j eren 't Olde" en de boeren
kapel van Crescendo. Het vorig jaar werd er 900
pond roggebrood geleverd, dat bij opbod is verkocht.

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
(k'/t'llig hè, dat uit/.ockcn
van zoveel d i n g e n . . . Hen huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u x.e allemaal wel zult willen kie/en
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst... óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo GId

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

DRUKKERIJ WOLTERS



Geef bloed - Geef leven
Op dinsdag 9 mei a.s.
organiseert de afd. Hengelo Gld van het

Rode Kruis in „Ons Huis"

haar 32e

BLOEDPLASMA-
AVOND

Iedere volwassene, tussen 18 en 65 jaar, die

gezond is, kan zonder bezwaar wat bloed af-

staan (nog geen halve liter).

NIEUWE DONORS zijn van harte welkom!

Zij kunnen zich opgeven bij:

mevr. J. J. Eil-van Oest, Beatrixlaan 16,
tel. 1420

mevr. J. G. J. van Aken-Reulink,
St Janstraat 51, tel. 2627

Naam

Adres

Woonplaats

Huisarts

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De loco-burgemeester van Hengelo brengt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid
6 en artikel 31 'van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij besluit van 3
april 1989, nr. RO89. 5601-ROV/G5208, goedkeu-
ring hebben verleend aan het bestemmingsplan
Winkelskamp 1988, vastgesteld bij raadsbesluit
van 7 februari 1989, nr. 3-1-1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid l, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het be-
sluit tot goedkeuring voor het gehele plan on-
herroepelijk.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het
genoemde bestemmingsplan liggen met ingang
van 3 mei 1989 gedurende een maand voor een
ieder ter gemeentesecretarie (sectie bestuurs-
zaken) ter inzage.

Niemand is gerechtigd om tegen voormeld goed
keuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

De loco-burgemeester voornoemd,

Th. A. A. Hooman

Hengelo, 2 mei 1989.

CPB

Woensdag 19 april j.l. hield de CPB een vergadering
die door een groot aantal dames werd bezocht.
De voorzitster mevr. v.d. Velde opende de vergade-
ring met een stuk uit de Bijbel en het zingen van
Psalm 116. Vervolgens werden enige mededelingen
gedaan, waarna het woord werd gegeven aan de
dames Dorien Wissink en Marion te Walvaart van de
kruisvereniging Hengelo-Keijenborg, die een zeer
interessante lezing hielden over incontenentie en
dieëten met daarbij allerlei hulpmiddelen die het de
betrokkenen gemakkelijker maakt om er mee om
te gaan.
Na de pauze konden er vragen worden gesteld aan
beide dames, waarvan dankbaar gebruik werd ge-
maakt.
Na enkele mededelingen en het voorlezen van een
gedicht werd deze geslaagde avond besloten en werd
een ieder door de voorzitster wel thuis gewenst.

DISCOTHEKEN „DE ZWAAN" EN „INVENTION"
NAMEN DEEL AAN DE LANDELIJKE
DISCOTHEKENDAG
Om het vaak slechte imago van hun zaken in een
ander daglicht te stellen, gaven 300 van de 800 onder-
nemers in Nederland van discotheken, de gelegen-
heid aan ouders van discogangers, gemeentebesturen,
raadsleden, politie enz., om zich op de hoogte te
stellen van de situatie.
Dit slechte imago wordt vooral veroorzaakt door de
geluidsoverlast en het vandalisme dat vaak na een
discobezoek ontstaat.
De Hengelose discotheken „De Zwaan" (eigenaar H.
Waenink) en „Invention" (eigenaar W. Boerman)
deden ook aan de aktie mee.
Wat onwennig bezochten toch een redelijk aantal
belangstellenden de gelegenheden, waarbij opviel, dat
er gezien het aantal jongelui, dat een disco bezoekt,
weinig ouders aanwezig waren.
In discotheek „De Zwaan" sprak burgemeester van
Beeck Calkoen in een forumdiscussie de hoop uit
dat de dialoog die tussen de eigenaar, de buurt, poli-
tie en gemeente na veel gesprekken tot stand is ge-
komen, verder uitgebouwd mag worden.
Ook opperwachtmeester Veltman van de Rijkspolitie
Hengelo en wethouder Hooman lieten in hun inlei-
ding weten dat de geruchten over de discotheken,
vaak onterceht zijn. Ook zij hoopten dat de goede
contacten blijven bestaan.
Eigenaar Harry Waenink bracht in zijn dankwoord
naar voren vooral blij te zijn met de goede con-
tacten met de buren en alles in het werk te stellen
om de zaken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Hierna brachten de aanwezigen in een gezellige sfeer
de avond door en lieten zich door de medewerkers
van „De Zwaan" uitvoering informeren.

SYMPATHIEKE GESTE
Assurantiekantoor Gerrits-Lammers BV en de NMS
(u weet wel van de NMB) denken echt met ons zwem
bad mee. Dat ondervond het zwembadbestuur door
de ontvangst van een loopbrug, voor nog meer
plezier in het bad.
Het stichtingsbestuur van het zwembad is aan de
genoemde firma heel veel dank verschuldigd.

er op uit?

Bezoek dan de grootse

KUNST-, ANTIEK- EN
ROMMELMARKT

te Hoog Keppel
Op hef nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden plm. 75.000 be-
zoekers verwacht.

Er zijn plm 700 stands waar de mees f
uiteenlopende artikelen worden ver-

kocht, terwijl er ook vo/op gelegen-

heid is, de Inwendige mens op aller-

lei manieren te versterken.

Voor de kinderen is er bovendien

een draaimolen en een gigantisch

luchtkasteel.

Gevraagd coupeuse of ie-
mand met veel ervaring
voor verander- of repara-
tiewerk, die genegen is dit
als thuiswerk voor ons te
verzorgen. „De Gouden
Schaar", tel. 085-616168,,
na 19.00 uur 05753-1236

SCHUTTERIJ

„Eendracht Maakt Macht"
HENGELO GLD

JAARVERGADERING
op dinsdag 16 mei
in zaal van de Weer.
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Jaarverslag penningmeester.
5 BestuursVerkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar: J. Sessink en
H. Wissink
Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven
tot aan de vergadering, bij de secretaris,
p.a. Rozenstraat 25.

6 Pauze.
7 Bespreking kermis 1989.
8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Wij rekenen op uw komst!

Bestuur EMM

PS Nieuwe leden die dit jaar mee willen doen
aan het vogelschieten, kunnen zich opgeven tot
de jaarvergadering, daarna niet meer.

UW HENGELO GLD

Met de UW op voorjaarstocht,
met een volle bus keurig door elke bocht.
Het weer was zonnig die dag
niet warm ook niet koud, wat men verwachten mag.
Als eerste stop werd „de leerenlampe" gekozen,
in Raalte was het goed verpozen.
Na een kopje koffie werd de reis voortgezet
op de tijd werd nauwelijks gelet.
Uitleg over het gebied
waar men vanuit de bus van geniet.
De beroemde ja-knikkers kwamen in zicht
doch ze deden niet alle hun plicht.
Het ja-knikken is voor het grootste gedeelte gedaan
zodat de meesten stil kwamen te staan.
Langs vele kanalen werd gereden tot een brug,
die was omhoog, dus moest de bus terug.
Met bekwame hand
stuurde chauffeur Tamboer door het Drentse land.
Bij de „Zwarte Racker" bleef hij staan,
om pas na de maaltijd verder te gaan.
Een diner
met een snitzel, wel voor twee.
Uitgerust en voldaan
werd naar de glasblazer in Dalen gegaan.
Door de veengebieden heen
met stapels turven rondom heen.
Een demonstratie van het glas blazen
deed menigeen verbazen.
Op weg naar huis in Lemelerveld
werd nog een traktatie in het vooruitzicht gesteld.
Na een geslaagde dag van uitgaan,
kwam het gezelschap 's avonds in Hengelo weer aan.

BADPAKKEN EN BIKINI'S WORDEN ECHTE
KLEDINGSTUKKEN!

De modetrend is een eendelig badpak, maar de aloude
bikini's (en minder) zullen wel de overhand blijven
houden.
De nieuwste badpakken zijn helemaal geïnspireerd
op Hollywood, vooral op de filmsterren van vroeger
zoals Doris Day, Sophia Loren en Esther Williams
Maar het nieuwste materiaal, glanzend, super elas-
tisch en perfect van coupe laat ook duidelijke kleding
belijningen herkennen. Hoog opgesneden geeft het
badpak, een verlengend effect op de benen. Ook
worden de badpakken en bikini's steeds strakker,
waardoor er weinig meer wordt verhuld.
Fraaie strikjes en ruches geven de nieuwste badmode
nog meer glamour.
Reden voor veel mensen om nu, op het laatste nip-
pertjes, iets aan overtollige kilootjes te gaan doen.
„Dat gaat gemakkelijk en vooral veilig met Malsovit-
afslankbrood", aldus Peter van Tiel die al 8 jaar er-
varing heeft met zijn Malsovit. Ieder jaar om deze
tijd is er een run op de Malsovit-bakkers van mensen
die voor de vakantie nog wat kilootjes kwijt willen.
De bakker is daarop voorbereid en heeft voldoende
folders in huis over het Malsovit-brood dieet of
van de andere Malsovitprodukten: maaltijdkoeken,
Knacke, Spread en koffiekoekjes.
Malsovit is verkrijgbaar bij bakker Hekkelman in
Hengelo Gld.

ATB fietsen
vanaf 348.--

Uit voorraad leverbaar
Ook remnaaf 24" alpina

Oma fietsen
vanaf 299.--

Fietsspecialist

Reind Zwever i n k
lekink 8 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2888

GLAS
gefigureerd, dubbelglas
etc.
Ook om zelf te plaatsen
Vraag voor grotere par-
tijen naar onze speciale
prijzen!

LENSELINK
Drogisterij-Verfcentrum
Kerkstraat l - Hengelo G.
Telefoon 1300

Gevraagd per l juni mede
werker op varkensfok-
mestbedrijf. Woning be-
schikbaar. Gevraagde op-
leiding: M.A.S. A en MKV
Schriftelijke sollicitaties
aan maatschap Hakvoort
Uilenesterstraat 4, 7256 KD
Keijenborg

EET U
BIKINI-

SLANK
MET

MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
Nu bij uw eigen
warme bakker:

> Malsovit brood
• Malsovit Knackc
• Malsovit Maal-

tijdkockcn
• Malsovit Koflïc-

koekjes
• Malsovit Slank-

spread

bakkerij

HEKKELMAN

Raadhuisstraat 35

Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1200

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD
De schrijf avond van Amnesty International zal zijn
op woensdag 3 mei.
Het gaat om een Turkse man van 34 jaar, in Bulgarije
Verder zijn er kaarten voor de vrijlating van vak-
bondsleden.
De plaats van handeling is „De Bleijke", Van 19 tot
20.30 uur.
Een voorbeeldbrief is aanwezig.

DE TWEE VAN BREDA
Gunt heel wiet weg en in vremde aarde
En neet ens een heel moooi graf
En niemand wet met hoevölle troanen
En woarveur hi'j zin leaven gaf.

En now bunt ze vri'j eloaten
Woarumme, woarveur en met welk recht
Wie durft doar antwoord op te geven
Ut slachtoffer wordt now berecht.

Ze hadden ze ok los kunnen loaten
In de busse bi'j Apeldoorn
Met un bedjen op de rugge:
Ik heb ze allemoale vermoord.

Nee, de kaels wieren netjes
Per ambulance weg e bracht
Opens worden ik heel naar van binnen
Toen ik zo die beelden zag.

Vri'jloaten was now ut bevel
Een iederene was behulpzaam
Der stond ok niemand bi'j te schreeuwen:
Aufsteigen, schnelll, schnell, schnell.

Die beelden zal ik nooit vergetten
Ik sloa ze op in mien archief
Konnen ze niet noar de grenze lopen
Mossen hun slachtoffers dat ok niet?

Moar dan zie'k ok andere beelden
Van riegen mensen op perrons
Gin luxueuze ambulance
Moar keals met stökke en veewagons.

En al dee wezens waren e nummerd
Hun mensheid was opens zo teer
Aleen hun wille bleef nog leaven
Al ut andere beston neet meer.

Al dee mensen zo'k willen zeggen
Hoe Vernederd i'j ow vuult
Heft fier het heufd op, holt ow ere
I'j hept al genog e huult.

Ik had nog een keer met die beulen
Op een kerkhof willen stoan
Ik zol ze dwingen met de zweppe
bi'j ieder kruusken neer te goan.

Ok dat is leed zo onbeschrifluk
Doar is zo weinig over e proat
Bunt al die kruuze dan vergetten
Umdat ze doar al joaren stoat?

D. H.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 18 t.e.m. 24 april 1989
Snelheidscontrole: woensdag 19 april werden er snel-
heidscontroles gehouden in Keijenborg en Veldhoek.
Dit gebeurde in beide plaatsen binnen de bebouwde
kom. In Keijenborg passeerden 42 bestuurders van
voertuigen het radarsnelheidsapparaat, waarvan er 6
in overtreding waren met een hoogste genieten snel-
heid van 76 km per uur, terwijl dit in Veldhoek 112
bestuurders betroffen, waarvan 9 in overtreding en 78
km per uur als hoogste snelheid.
Aanrijdingen: Er vonden deze week twee aanrijdin-
gen plaats, waarvan een met en een zonder gewonden
Vrijdag 21 april 1989 verloor een bestuurder in de
bocht bij 't Zelle de macht over het stuur en botste
tegen een boom. Zijn auto raakte total-loss, terwijl hij
met de schrik vrij kwam.
Zondag 23 april 1989 stak een persoon de Vordense-
weg over en zag daarbij een personenauto over het
hoofd, nadat hij reeds een andere auto voor had laten
gaan. Hij werd gewond per ambulance naar het zieken

Wilt u gaan
BEHANGEN?
Kijk dan eerst eens vrij-
blijvend rond in onze
totaal vernieuwde behang
showroom!

Keus uit honderden soor-
ten behang en aantrekke-
lijke prijzen!

LENSELINK
Drogisterij-Verfcentrum
Kerkstraat l - Hengelo G.
Telefoon 1300

DEMIBYOU
ALE HET OP PERSOON-
LIJKE VERRASSINGEN
AANKOMT

Ons assortiment gaat tot en
met de laatste modetrend

Graszaad nodig? Prima
mengsel. Bij aaknoop
graszaad rol gratis te leen
Bosman Groenspecialist
Kervelseweg 23, tel. 2619

Gevraagd vakantiehulp op
varkensfokbedrijf. Bellen
tussen 18 en 19 uur
05753-2317

Epanol latex
muurverf
VOOR BINNEN
Kleine emmer 3 kg slechts

6.95
Grote emmer 15 kg

slechts 26.95

LENSELINK
Drogisterij-Verfcentrum
Kerkstraat l - Hengelo G.
Telefoon 1300

Speciale aanbieding

bruine carbolineum
l liter 4.95
21/2 liter 8.95
5 liter 12.95
BIELZENZWART
l liter slechts 9.95

LENSELINK
Drogisterij-Verfcentrum
Kerkstraat l - Hengelo G.
Telefoon 1300

Een mooi cadeau
voor Moederdag
vindt U bij

Demi Bijou shop
Hoek Spalstraat-
St Michielsstraat
Hengelo Gld

Geopend: donderdagsmid-
dags, vrijdags 9-21 uur,
zaterdags 9-16 uur

Gedegenheid voor het uit-
üroeuen van eieren. Tevens
urocueieren te koop van
fazanten, kippen, ganzen,
kalkoen. Geregeld ook een-
dagskuikens. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670

Biedt zich aan gehuwde
vrouw voor huish. hulp
l a 2 morgens per week.
Adres te bevragen bureau
de Reclame

Te koop planten. Spitskool,
bloemkool, rode kool en
bieslookpollen. Niesink,
Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg

huis vervoerd.
Dief stal-vernieling: Op 21 april 1989 werden in Keijen
borg enkele magneetplaten, waarop reclame stond,
van een auto gehaald. Een plaat was verdwenen en
een plaat werd beschadigd.
Ook werd die dag uit een kantoor van een supermarkt
te Hengelo Gld een groot geldbedrag ontvreemd.
Het vermoeden bestaat, dat hiervoor twee personen in
aanmerking komen, die met een truc (er werd Engels
gesproken) de aandacht van de eigenaar hebben afge-
leid. Het is mogelijk, dat de daders de aftocht heb-
ben geblazen in een rode mini. Een van de twee per-
sonen droeg een zwart petje (zeemanspetje). Iemand
die hieromtrent inlichtingen kan verschaffen, geheve
met ons kontakt op te nemen.
In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april 1989
werd op de tennisbaan te Keijenborg een netstaander
vernield.
De nacht daarop werd van een auto in de Leliestraat
de antenne afgebroken en de ruitenwissers vernield,
terwijl er in de Hofstraat een brievenbus werd ver-
nield.
Overtredingen: Vrijdag 21 april 1989 werd de bestuur
der van een personenauto bekeurd, die achter de
achteras van zijn auto ongeveer 60 trottoirtegels had
geladen. Een trottoirtegel weegt, let wel, ongeveer 19
kg, dus reken maar uit wat in de auto lag. U kunt
nagaan hoe deze auto over de weg ging.
Maandag 24 april 1989 trachtte een bromfietser uit
onze handen te blijven. Hij was echter niet zo snel
vanwege een duopassagier en op grond van het ver-
moeden dat de bromfiets was opgevoerd, hebben we
deze voor een onderzoek meegenomen naar het buro.

A. Veltman

CHEMOCAR AAN HUIS
Inmiddels is de eerste inzamelingsronde achter de rug
U dient het klein chemisch afval nu te bewaren tot de
volgende inzamelingsronde die over plm 3 maanden
gehouden wordt. De exate data zullen tijdig bekend
worden gemaakt.
Wanneer u de batterijtjes, de fotochemicaliën etc be-
waart en inlevert, kunnen de schadelijke stoffen wor-
den verwerkt.
Heel wat van dat chemisch afval is opnieuw te ge-
bruiken. Neem het kwik uit lege batterijen, of het
zilver uit oude foto-ontwikkelaar. En als er geen
nieuwe bestemming is te bedenken, dan maakt de
gescheiden inzameling in ieder geval mogelijk om ze
verantwoord te behandelen of te bewaren. Sommige
stoffen kunnen onschadelijk worden gemaakt door ze
op een speciale manier te verbranden.
Andere zullen zodanig moeten worden verpakt, dat ze
ergens veilig kunnen worden opgeslagen. Het liefst
tot het moment dat er een goede verwerkingsmethode
is gevonden, of een nieuwe bestemming.
Hier volgt een lijst van chemische stoffen die in huis-
houdens te vinden zijn en ingeleverd moeten worden
accuzuur (oude accu's), batterijen, bestrijdingsmidde-
len, cosmetica (remover, nagellak), fotochemicalièn
(fixeer, stopbad en ontwikkelaar), geneesmiddelen,
koperhoudend afval, kwikthermometers, latex, lood-
houdend afval, medicijnen, olie (motor-, smeer-,
boor- en snijolie), ontvettingsmiddelen, oplosmidde
len, ontwikkelpoeder (toner), petroleum, spuitbussen
(leeg of restant), terpentine, thinner, verfafbijtmid-
del, verfoplosmiddel, verfrestanten, zinkhoudend af-
val, zuren.
Op deze lijst staan de meest voorkomende chemische
stoffen. Maar natuurlijk niet allemaal. Wie twijfelt of
een bepaalde stof beter apart ingeleverd kan worden,
kan het best het gemeentehuis even bellen., telefoon
05753-1541 en vraag naar de heer H. Punte.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpsrtiènten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijn 070-614614

vneröeo van


