dinsdag 9 mei 1989

58e jaargang no 19

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), S t eenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Deze week
EXTRA PINKSTERAANBIEDING
HAPPY JACK SPIJKERBROEK
halfwijd model in Slone Wash

deze week 39.95
ROY HOGERS SPIJKERBROEK
origineel model met kleppen op achterzak

Deze week voor 59.95
2 stuks voor 100.00

Fraai model, werkend volgens kondens-systeem

* Eén-knopsbediening met keuze uit 8 droogtegraden en aparte programma's

kwaliteitsscharen
vleesmessen

* Zeer zuinig door electronische vochtmeting

VOOR DE TUIN:

*

Grote vulopening en binnenverlichting

* Geen afvoer nodig, een stopkontakt is voldoende!

VRAAG ONZE SUPER-PRIJS

IJZB<WAREN

BANNINKSJKAAT 4
7255 AW HENGaO (G; TEL. 05753-1220

ORDELMAN- DIJKMAN

één voor 59.95
twee stuks voor 100.00

Spalstraat 14, 7255 AC Hengelo

VAN HET VOORJAAR NAAR DE ZOMER

Te/. 7285

De reeds lang bestaande reeks

Gebr. Brouwer

iuinboeken
van de „Groenboekerij" doet goed.
Voor U in voorraad bij

Concert van het trompet-duo
in Remigiuskerk - Hengelo Gld.

(tterkwh
%

HARMSEN

Installatiebedrijf

U.S. TOP SPIJKERBROEK
Stone Wash

W l D E FAS H l O N

snoeischaren
graskantscharen
gazontrimmers
zelfbouw horredeuren
droogmolens
bloembakken enz.

* Voorkomt kreuken door wisselende draairichting van roestvrij stalen trommel

WOLTER

ZATERDAG 13 MEI

-N ET EVEN ANDERS
KLEDING^NETEVEI

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Aanvang 20.00 uur
Entree f7,50
Pas 65+ en C.J.P. f6.00

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

Kerkstraat 17, Hengelo G., Tel. 1253

Voorverkoop van kaarten:

RIB- en HAASKARBONADE
500 gram
4.75

Wolters Boekhandel, Kerkstraat 17,
Hengelo Gld.
Organisatie: Concertcommissie

ACHTERHAM 100 gram

1.90

GEBR. RUNDVLEES 100 gr. 2.50

Waamelink s bloemisterij
AARDAPPEL-, GROENTE- EN FRUFTZAAK
ZAAD- EN POOTGOEDHANDEL

Voor moederdag is er 'n breed assortiment aan
SNIJBLOEMEN
POTPLANTEN
BLOEMSTUKJES

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

Past Thuüwtrast 9
KEIJENBORG
TeJL 05753-1320

PLANTENBAKJES
AARDEWERK VAZEN,
POTTEN enz.

In onze groentewinkel volop verse
SLA, BLOEMKOOL, SPERCIEBONEN,
CHAMPIGNONS, SOEPGROENTE,
KRIELAARDAPPELTJES, AARDBEIEN, DRUIVEN,
KIWI'S enz.
Wij wensen u gezellige feestdagen toe.

WAAMELINK
HENGELOSESTRAAT 47 - KEIJENBORG - TELEFOON 1334

Een fiets voor Moederdag
haalt u bij Auto Kemp
RIVEL FIETSEN, COLLECTIE 1989

JWTC
St.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Al woont je moeder in Maastricht
Uitvalscherm

Terrasscherm

Markies

Screens

Rolluik

v.a. 233.00 v.o. 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
Te koop: Diepvrieskast,
Parteitje glas 6 mm dik,
ca. 50 ruiten 1.20x70 cm.
Kruimeldief, Haardroogkap, Hanglamp, Nieuwe
juskom + melkkannetje,
Broodtrommel, Diopter
voor luchtbuks, Raam met
glas in lood (kan als spiegel dienen), Bankje, Keukenstoelen, Overgordijnen,
Hoeden, Boeken, Uittrektafel, Verschillende stoelen en tafels, Trekkar,
Weckflessen, Parteitje
zeep (lavendel), 4 fietstegels, Billijke prijzen. Na
18.00 uur. M. G. Bosman,
Hogenkampweg 36, Hengelo (G.), Tel 05753-1216.
Gevraagd: Oppas voor
een-jarige baby. Werktijden in overleg. Brieven
onder nr. KW 19.
Te koop: Renault 9-TL.
KI. rood, bj. nov. '82, APK
gek. LPG. Tel. 05753-2779.
Na 18.00 uur.

EUGELINK
ZONWERING
Berkenlaan 56. Hengelo.(Gld.).
tel. 05753-12 10

Gebak-Expness
valt overal
in de smaak.
DAT KAN NU BIJ

BAKKERIJ KREUNEN
Telefoon 05753-1474

DISKOTHEEK „DE ZWAAN"
Presenteert op zondag 14 mei

MISS „BIL"
verkiezing 1989
TRENDSETTER
Bruin café
Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

Aanvang 21.30 uur

Wij zijn blij met de geboorte van
ROCK

Wij zijn wegens omstandigheden dinsdag 16 en
woensdag 17 mei

GESLOTEN

28 april 1989
Gerhard en Marjan Regelink
Raadhuisstraat 38
7255 BN Hengelo (Gld.)

MARKTPLEIN 5 — STEENDEREN -- TELEFOON 05755-1204

Fiets- en Bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK

ZONDAG 14 MEI (Ie Pinksterdag)

lekink 8, Tel. 05753-2888, Hengelo Gld.

SONG of TARZAN

GEKARD EHRINGFELD

ORIëNTERINGS-PUZZELRIT
HAMOVE

en
HELMA RUTGERS
geven u hierbij kennis van hun huwelijk op
vrijdag 12 mei 1989 om 9.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).
Het huwelijk zal worden voltrokken door pastoor Lammers om 10.30 uur in de H. St. Willebrorduskerk te Vierakker.
Dagadres: zaal „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34,
Vorden.

2e Pinksterdag (15 mei)
Start 14.00 uur bij zaal Michels

FRITS HORSTINK
en
RIET HORSTINK-v. DRIEL
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren vanaf 18.30 uur in
zaal Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo Gld.
Kinderen en kleinkinderen
Hengelo Gld., mei 1989
Kerkstraat 15

7255 KZ Hengelo (Gld.), mei 1989
„'t Horstink", Wichmondseweg 41

Het plotseling overlijden van ons clublid
HENK TEN BRUIN
heeft ons allen diep getroffen.
Zijn enthousiasme voor de vereniging hebben
we ten zeerste gewaardeerd en de herinnering
aan hem zal dankbaar blijven voortleven.
Bestuur en leden
H.L.T.C. „Het Elderink"
Hengelo Gld., 28 april 1989

DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij U allen bedanken
voor het hartverwarmende medeleven na het
zo plotseling overlijden van onze lieve zoon,
vriend, broer, zwager en oom
GERRIT REGELINK
De getoonde belangstelling, zowel persoonlijk
als schriftelijk is ons zeer tot troost en steun.
Familie G. J. Regelink
Maria Hakfoort
Johan, Annie en Marti j n Regelink

Mei 1989
Uilenesterstraat 20, 7256 KD Keijenborg

Met ingang van 16 mei 1989 draag ik mijn
aandeel in de firma over aan Margreet Wijnbergen en Edwin Goossens.
Ik dank u voor uw vertrouwen en wens Jan,
Margreet, Edwin en medewerkers alle goeds
voor de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
GERRIE WIJNBERGEN
Kerkstraat 13

Om gezondheidsredenen zijn wij, de familie
Aalderink, genoodzaakt onze actieve rol in het
schildersbedrijf te stoppen.
De bedrijfsvoering zal onder dezelfde naam
worden voortgezet door de heer G. F. Wolbrink
en de u vertrouwde heer A. Herlfterkamp.
Adressen:
G. F. Wolbrink
Daliastraat 8, Steenderen, tel. 05755-2141
Schildersbedrijf Aalderink
Landlustweg 20, Steenderen, Tel. 05755-1507
De doe-het-zelf winkel wordt wel door ons
voortgezet. Dus kunt u voor glas, verf, behang
en advies steeds bij ons terecht.
Met dank voor het door u gegeven vertrouwen.
Hoogachtend,
REINT en WILLY AALDERINK

Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614
Ortliwr

Eindelijk kunnen wij al onze producten eens
echt uittesten.

Verzoek tot uitbetaling R.B.S,

WIJ GAAN

en

OP ZATERDAG 13 mei van 9.00 tot 12.00 uur
bij H. Ooms, Vordenseweg 24.
Het bestuur van Hout- en Bouwbond
C.N.V.

Tussen het lawaai van de boormachines en
het gehamer, gaat onze verkoop gewoon door.

HARMSEN
IJZBMAREN
BANNINKSTRAAT 4
7255 AW HWGELO (G) TH.05753-)220

Rode Kruis afdeling Hengelo Gld.
Algemene ledenvergadering

Receptie van 14.30-16.30 uur in Hotel-Restaurant Langeler, Spalstraat 5, Hengelo (Gld.).

Aanvang 21.30 uur

Inschrijven vanaf 13.30 uur

te houden op

Op vrijdag 19 mei a.s. hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
te herdenken.
JOH. BERENPAS
H. P. BERENPAS-PELGRUM

Vraag het aan de
Hartstichting

: ,

inleveren van Schildersbonnen
Donderdag 18 mei 1989 hopen onze ouders

Te koop gevraagd: Oud
ijzer, metalen, sloop-auto's
en 2e hands goederen. Tel.
08342-3550.

MUZIEK, KOMEDIE, THEATER, STRIPTEASE

Receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Wij blijven wonen: Waarleskamp 5,
7255 WE Hengelo

Café Meezen

Te koop: plm. 5000 rode
Oud Hollandse dakpannen
G. W. A. Berendsen, Z.E.weg 34, Toldijk, Steenderen, tel. 05754-245.

maandag 22 mei 1989
Aanvang 20.00 uur in „Ons Huis"
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..
10.
11.

Opening
Notulen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verslag Welfare-afdeling
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
mevrouw J. van Hengel-Esselenbroek
Mededelingen
Benoeming kascommissie
Rondvraag
Sluiting

POLITIE-INFORMATIE
VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.
3e jaargang nr. 16
Week van 25 april t.e.m. 2 mei 1989
Een 4-tal aanrijdingen vonden plaats deze week.
Kruising Vordenseweg-Rondweg. Een automobilist
nam de bocht naar rechts te ruim en kwam in aanraking met de GSM-bus. Er ontstond enige blikschade.
/
Ruurloseweg ter hoogte Van Het Zelle. Tengevolge
van het natte wegdek kwam een bestuurder van een
auto in de bocht op de weghelft van een tegenligger. Een frontale botsing was het gevolg. Er ontstond alleen blikschade.
De bestuurder van een tot nu toe onbekend gebleven motorrijtuig heeft schade toegebracht op een
aan de Sterreweg geparkeerd staande auto. Deze
aanrijding moet hebben plaatsgevonden op vrijdag
28 april 1989 tussen 17.30 en 18.30 uur. Wie heeft er
iets gezien bij de bibliotheek?
Een bromfietser die op een feestje te veel alcohol
genuttigd had is op de Hummeloseweg nabij de verkeerslichten ten val gekomen. De man brak z'n
sleutelbeen en zijn brommer raakte zwaar beschadigd. Per ambulance ging hij naar het ziekenhuis.
De nog steeds bestaande bloedproef in plaats van de
nieuwe ademanalyse werd afgenomen.
Een inwoner deed aangifte van zijn vernielde buitenbrievenbus. De dader is bekend.
Er is een herenfiets aangetroffen, merk Empo, kleur
zwart met fietstassen. De eigenaar moet hem zo toch
kunnen herkennen.
Een onbekende heeft 4 prunusbomen ontvreemd uit
een kwekerij. Dat was op 30 april/1 mei. Wie zou er
plotseling 4 Van deze bomen in zijn tuin hebben
zonder kwitantie van de kweker?
Momenteel is er een onderzoek gaande i.v.m. diefstal, vernieling, mishandeling etc. Enkele bekende
knapen zijn erbij betrokken. Het betreffen hoofdzakelijk misdrijven die in het weekend gepleegd worden. Hiervan later bericht.
B. J. Eijsmk
BEHOUDEN VAART
Als ik nastaar
verbijsterend omhoog blik
als aan de grond genageld opzie
heden werd van mij weggenomen
mijn enig houvast hoog in de wolken.
Als ik naga
waarom U opsteeg
uitsteeg boven het menselijke
bent heengevaren
om baanbrenkend werk te doen.
En mij niet met lege handen achterliet
niet eenzaam ledig achterliet
mij bodem gaf in het verschiet.
Mij opnam in de wolkenwagen
mij vasthield in mijn eenzaamheid
mij deed volgen zonder vragen
en voor mij hebt plaats bereid!

G.H.

MEIMARKT HENGELO
De Meimarkt te Hengelo kenmerkte zich door een
redelijke aanvoer op de paardenmarkt. Ook de kramenmarkt was goed bezet.
De traditionele dekhengstenshow mocht zich in een
goede publieke belangstelling verheugen. 31 Dekhengsten showden in de Spalstraat dat het een lust
was. Bijna alle paarden- en ponyrassen waren present. Onderstaande Hengst-houders toonden de
hengsten.
1. W. van Keulen, Etten. Dandy, Bas. IJsselvlied's
Primeur en Asterix van de Dolfijn. Llanweneth
Don.
2. M. Veldhoen, Lettele. Bucklesham Brenin Bach.
3. Stal Broekhuis, Barchem. Farouk van Gelre.
4. A. Schreuders, Klarenbeek. Feisal. Riskie en
Prins.
5. H. v.d. Heuvel, Dekstation „De Dijkhof", Terwolde Glantraeth Thysor en Stanley-Black.
6. J. W. Jurrius en Zn Dekstation „Nieuwmoed",
Vorden. Bredero. Walser. Zilverster. Monday's
Moscan. Kompas Marco. Netron.
7. L. Wilbrink, Klarenbeek. Dekstation „De BeekhoeVe". Waldo v.d. Koppelsteeg. Harmen v.h.
Oranjeplein. Weststar van Stal de Hoeve. Rosedale Ashleigh en Wendo
8. Dekstation Gebr. Bles, Babberich. Record.
Goudsmid en Bonaire
9. A. van Ingen, Stal „De Broenenberg" Keijenborg. Thorold van de Broenenberg.
10. J. J. Jansen en Zn. Keijenborg. High Chapperals
Timber. Nachtegaals Captain en Blethni Puck.
Een zeer geslaagde show met een record aantal deelnemers.
J. A.
DEMENTIE-VOORLICHTING
Op donderdag 18 mei a.s. zal er in „Ons Huis" te
Hengelo Gld een voorlichtingsavond zijn over dementie.
Sprekers zijn dhr. K. Jansma, medewerkers van het
verpleeghuis „Den Ooiman" en dhr. B. Boonman,
verbonden aan de RIAGG Oost-Gelderland.
Aan de hand van een praktij k verhaal komen verschil
lende aspecten aan de orde zoals: vroegtijdig signalering, verschijnselen van dementie, reacties van de
omgeving en hun rol, mogelijke hulpverlening en
adviezen.
Er wordt gebruik gemaakt van dia's, een tijdlijn en
informatiestands.
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen
Tevens kan er een afspraak gemaakt worden voor een
spreekuur, waar de heren Jansma en Boonman dan
aanwezig zullen zijn om uw persoonlijke vragen te
beantwoorden.
U kunt zich hiervoor rechtsstreeks aanmelden bij
„de Bleijke" of zich opgeven na afloop van de avond.
Deze voorlichtingsavond is een samenwerkingsproject van het verpleeghuis „Den Ooiman" en de
RIAGG Oost-Gelderland met als doel de bevolking
voor te lichten over dementie.
De avond wordt georganiseerd door het verzorgings
centrum „de Bleijke" te Hengelo Gld.
CLUBWEDSTRIJDEN „WOSSINKBOS"
De aktieve commissie „Wossinkbos" van Hamove
hield op zaterdag 29 april j.l. op haar trainingscircuit de 2e clubwedstrijd.
Door het fraaie weer was het prettig toeven in het
bos waar flink werd gestreden om de punten.
De uitslagen van deze middag waren:
125 cc: l H. Berendsen, 2 A. Ridderhof, 3 F. Ridderhof.
250-500 cc: l E. Berendsen, Zelhem, 2 E. Wesselink,
Hengelo Gld, 3 E. van Londen, Zelhem.
Kentekenklasse: 2 H. Jansen, 2 T. Seesing, 3 E. Doenbeek.
Liefhebbersklasse: l H. Langwerden, Hengelo Gld,
BSA, 2 B. Langwerden, Hengelo Gld, BSA,
3 A. Vrieze, Zelhem, BSA.
Het volgende evenement dat de commissie Wossinkbos organiseert is er een van groot formaat.
Op zaterdag 13 mei a.s. volgt dan de 2 uurs cross.
Hieraan kunnen teams van 2 rijders + motoren
meedoen. De inschrijving staat voor iedereen open.
Men dient echter wel in het bezit te zijn van een
geldig trainingspasje, dat evenwel op de dag van de
wedstrijd nog verkregen kan worden.
De inschrijving per team kost f 10.00. Om 14.00 uur
begint de training en de wedstrijd start om 14.30
uur.

.
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GROTE PRIJS VAN HENGELO
Op vrijdag 12 mei komen zes formaties naar Hengelo om mee te dingen in de halve finale voor de
Grote Prijs van Hengelo. Eind februari zijn de 'voorronde's begonnen in Discotheek Invention Concordia. Dit werd gedaan om de formaties voor te stellen
aan het Hengelose publiek en om de podiumvrees te
verkleinen. ledere vrijdag hebben zij een live formatie gehad die veel covers maar vooral ook eigen
nummers ten gehore brachten. Daar er behoefte
was aan dit soort evenementen bleek wel uit de
grote drukte die zij de afgelopen tijd hebben gehad.
In de halve finale wordt er gestreden voor de eerste
drie plaatsen. Dat houdt weer in dat er op die bewuste vrijdag drie formaties af zullen moeten vallen
Gelukkig is er een vakkundige jury die de zes bands
gaan beoordelen. De organisatie begon in maart met
zeven formatiles, maar helaas liet een formatie het
afweten, daar zij zonder zanger kwamen te zitten.
De overige zes formaties zijn Doxology uit Hengelo,
Pharaoh uit Zutphen, Don't Ask uit Hengelo, Frantic
uit Zelhem, Resq uit Doesburg en als laatste de
Steenderense formatie The Covik.
Daar de organisatie zes formaties op een avond laat
„optreden zijn de plannen zo groot aangepakt dat het
£en echt Rock-festijn gaat worden.
Alle formaties maken gebruik van een super groot
podium, waar behoorlijk professionele verlichting
komt te hangen en het geluid en de geluidseffecten
verzorgd worden door een extra grote P.I. i.v.m.
East Sound uit Zutphen.
Pm de gang van zaken zo goed mogelijk te doen
.verlopen heeft de organisatie kaarten in de voorverkoop gedaan bij: Kelle in Dinxperlo, Fullhouse
te Doetinchem, Concordia te Hengelo (Gld.) en
Music all in te Zutphen.
Dit groot spektakel wordt gehouden in discotheek
Invention Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo G.
AKTIVITEITENKALENDER HENGELO GLD
Mei: 9 Bloedplasma-avond Rode Kruis „Ons Huis",
13 orgelconcert in de Remigiuskerk m.m.v. gebr.
Brouwer, 15 oriënteringsrit Hamove, start zaal
Michels, 21 puzzelfietstocht buurtver. „de Noabers".
Juni: 4 dorpsmoal en braderie te Keijenborg, 4 wieier
ronde van Hengelo, org. RTV Vierakker-Wichmond,
5 t.e.m. 9 wandel 4-daagse „PAX", 10 nat. motorcross, 11 Ned. kamipoenschap motorcross 125 - 250
en 500 cc op circuit 't Zand, met o.a. wereldkampioen John van den Berk, 24, 25 en 26 Kermis te
Keijenborg, 30 juni en l juli buurtfeest buurtver.
de Noabers.
VERFVERDUNNER EN VERFRESTEN
Eindelijk klaar met het verven van of in het huis,
maar er is nog iets over. Even laten stollen en dan
kan het in de vuilniszak of in de container. Fout.
Inleveren.
onwaarschijnlijk veel soorten en kleuren verf te koop
Dat is mogelijk door het gebruik van allerlei nieuwe
chemische stoffen bij de produktie van de verf.
Schadelijke stoffen overigens.
De belangrijkste bestanddelen van verf zijn bijna
allemaal milieuschadelijk.
Kleurstoffen. Dit zijn meestal stoffen waarin zware
metalen zitten zoals lood, cadmium, chroom, koper
en zink. Lood kan het zenuwstelsel aantasten en
cadmium kan nier- en botbeschadigingen veroorzaken.
Oplosmiddelen. Oplosmiddelen zitten ook in verf.
Meestal op basis van terpentine, dat zeer moeilijk
afbreekbaar is. Maar ook stoffen als tolueen en
xyleen, waardoor Lekkerkerk zo beroemd is geworden.
Droogmiddelen. Hierin zitten grote hoeveelheden
lood.
Schimmeldoders. Deze zijn vooral te vinden in
buitenverven. Ze bevatten dikwijls giftige arseenverbindingen en soms zelfs kankerverwekkende
stoffen. Zuurhoudende lakken bevatten grote hoeveelheden formaldehyde, het vekende giftige spaaplaatsgas.
Ververdunners. Kwastenreinigers en peut bestaan
vooral uit terpentine. In verfafbijt zit het giftige
oplosmiddel methyleenchoride.
Het is inderdaad gemakkelijk om de gootsteen of
het straatputje te gebruiken. Maar zoals bij zoveel
chemische afvalstoffen krijgen we het weer op ons
bord met een lekker visje of de verontreinigde
groenten of via de kraan.
Want tijdens het zuiveren van rioolwater, ontstaat
zuiveringsslib, dat als meststof door agrariërs wordt
gebruikt.
Zware metalen uit kleurstoffen vergiftigen het
zuiveringsslib. Bij gebruik van dit slib als meststof
komen deze zware metalen uiteindelijk weer terecht
in ons drinkwater en voedsel, groenten en vlees.
Even laten stollen en dan in de vuilnisbak of de
container. Ook niet goed. Verf verdwijnt namelijk
in de verbandingsoven ( en dan in de vorm van giftige gassen de lucht in) of in de compost.
Allemaal opsparen en de chemocar komt het ophalen of op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
brengen bij het gemeentelijk k.c.a.-depot aan de
Zelhemseweg 38. Goed dus.
Want met kleinchemisch afval zou u meer weggooien dan u dacht.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

Rode Kruis Bloedplasma-avond op f mei a.s. in „Ons Huis" Hengelo Uil
EEN ZEEHOND MEER
OF MINDERKAN U
DAT WAT SCHELEN?
Een virus richt momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden m ons waddengebied Het gros
van alle zeehonden is inmiddels met deze gevreesde ziekte besmet Het is mogeh|k dat de hellt van hen het
er mei levend zal albrengen
En dat geldt met alleen voor de jonge ol al verzwakte dieren, maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten
De zeehondencrèche m Pieterburen is dag en nacht m touw en probeert met alle aanwezige kennis het
aantal slachtolters te beperken
U begnipt. meer dan ooit doet de crèche een beroep op uw welgevendheid om de opvang en het
onderzoek te kunnen financieren
Een eenmalige bi|drage m de vorm van een overmaking op giro nr 36 73 0951 n v. Zeehondencreche
Pieterburen ol donateur worden door middel van net insturen van de bon helpt mee een lijdensweg te
voorkomen

JA

Natuurlijk kan Of fctnonocnsterlle mi| «u scntien
Ma» mi] gonaieui tn sluu ten acceplgiro l «•

. Plans.
PieleiDuren Aniwoordnummer 950 995G Wl Piflerburen iPojt/egM niet nodig l

Zonder zeehond is de Waddenzee een dode zee.

Mama,
bestaan er
echte
neushoorns?

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 ci

Statcnlaan 128,2582 GW Den I la.ig. Bankrek.nr.: 70.70.70.8-48. Giro: 324.

HET NATIONAAL REUMAFOHDS

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

Kennemer
Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

GEEF OH DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het
Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en i-rouwkaarten
jubileum- en gelegenheidskaarten
rouwcirculaires en bidprentjes
visitekaarten enz.
HANDELSDRUKWERK
rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, briefKaarten, circulaires, folders, prijslijsten enz.

DRUKKER!) WOLTERS

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MOTORCROSS
Een van de topwedstrijden in de Nederlandse motorcross is de organisatie van
een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap in de 125, 250 en SOOcc op een en
dezelfde dag en op hetzelfde circuit. Zo'n wedstrijd is er op zondag 11 juni in
Hengelo Gld op het bekende circuit 't Zand. Na de geslaagde Paasraces is dit het
tweede grote evenement dat Hamove organiseert en de vereniging is al druk in
de weer om alles weer perfect te laten verlopen.
Het kan ongemeen spannend worden want na 2 wedstrijden is er nog geen duidelijke koploper in de verschillende klassen aan te wijzen.
Toppers als wereldkampioen John van den Berk, Dave Strijbos, Kees van der Ven
Gert Jan van Doorn, maar ook Jacob Barth uit Doetinchem zullen elkaar proberen de loef af te steken. Helaas en dat is toch bijzonder jammer, zal Pedro
Tragter er door een vervelende handblessure die de nodige tijd vraagt om te genezen, niet bij kunnen zijn. Pedro die in het fabrieksteam van Suzuki rijdt, mist
daardoor een heleboel wedstrijden, waaronder ook GP's.

Dorpsstraat 37 STEENDEREN

De nieuwste geboortekollektie van INTERCARD is uit.
Wij tonen u deze graag en helpen u ook met de tekst.

Tel. 05755-1862

Gratis een origineel geschenk.
mm

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

ORIëNTATIE-PUZZELRIT VAN HAMOVE
2e Pinksterdag is echt een dag om iets te doen. Dit
heeft de sportcommissie van Hamove ook onderkend
en daarom houdt zij dan ook haar oriëntatie-puzzelrit. Zoals gewoonlijk hebben ze weer een fraaie route
uitgezet, waarin verrassende vondsten zijn verwerkt. Dus iets voor u om aan mee te doen.
Op 2e Pinksterdag vanaf 13.30 uur kan er bij zaal
Michels in de Spalstraat te Hengelo Gld worden ingeschreven, waarna om 14.00 uur de eerste
deelnemer van start gaat.

Hoera hier ben ik!

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1455

VIDEO KRUISWERK/IRIS
Er is steeds meer behoefte aan goede informatie
over zaken die onze gezondheid aangaan. Naast
schriftelijk, is er nu ook audiovisueel voorlichtingsmateriaal. De Nationale Kruisvereniging presenteert
onder de naam Video Kruiswerk een aantal videobanden over thuisgezondheidszorg. De Stichting IRIS
heeft banden over ziekte en gezondheid gemaakt.
Een aantal voorbeelden:
Video Kruiswerk heeft op dit moment de volgende
films op video:
— Uw kruisvereniging, thuis in gezondheid (over
het dienstenpakket van de kruisverenigingen).
- Zuigelingenvoeding, uitgangspunten voor een verantwoord advies.
— „Met de waarheid kun je leven" overleven met
een stoma.
— Van zwangerschap tot ouderschap.
IRIS heeft de volgende onderwerpen voor u op video:
- Lotgenoten, een film voor en over hartpatiënten.
— Een onverwachte overgang, een film over baarmoederhalskanker.
— Benauwde uren deel l en 2, over CARA (Astma).
— Een vlinder in je buik, over zwanger zijn.
— AIDS.
Er volgen nog meer films over diverse onderwerpen.
Deze videobanden kunt u gratis lenen bij de plaatselijke bibliotheek. We hopen dat veel mensen van
deze mogelijkheid om goede voorlichting te krijgen
gebruik zullen maken.
De Kruisvereniging
Apotheek Hengelo

>
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M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
STEENDEREN
Wij herinneren u eraan dat
vanaf 27 april 1989 in de
gemeente Steenderen de
gasmeterstanden werden opgenomen.
Als de meteropnemer u niet
thuis trof, heeft hij een kaart in
de brievenbus gedaan met het
verzoek de gasmeterstand
hierop zelf in te vullen en de
kaart op te sturen.
Omdat in een aantal gevallen
de kaart nog niet in ons bezit
is gekomen, verzoeken wij u
de kaart, die zonder postzegel
kan worden verzonden, zo
spoedig mogelijk op te sturen.
Komt de kaart niet tijdig in
ons bezit, dan vindt er een
schatting van uw verbruik
plaats.
Wij rekenen op uw
medewerking.

EEN KADO-TIP VOOR
MOEDERDAG
NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Doesburg:
08334-72254
Kantoor
Zutphen:

05750-97612.

voor de niet zo jeugdige moeder
zijn er ook

steunsokken

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat bij hen aanvragen voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn
binnengekomen van:
— de heer W. Luesink, Schar f dij k l te Hengelo Gld., voor het uitbreiden van een Veehouderij met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie C, nummer 1051, plaatselijk gemerkt
Scharfdijk 1;
— de maatschap Hakvoort, Uilenesterstraat 4
te Keijenborg, voor het uitbreiden van een
mest varkensbedrij f met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie L, nummer 708, plaatselijk
gemerkt Baaksevoetpad 7;
— de heer B. Rexwinkel, Wolsinkweg 2 te
Keijenborg, voor het uitbreiden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie H, nummer 2685, plaatselijk gemerkt
Wolsinkweg 2.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder 'voor de omgeving te ondervangen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling bestuurzaken, vanaf 9 mei 1989 tot 9 juni 1989 elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
ter inzage en bovendien elke vrijdag van 18.00
tot 21.00 uur in sporthal „de Kamp".
Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvragen, liggen
bovengenoemde stukken elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter inzage. Desgewenst kan aldaar een
mondelinge toelichting op de stukken worden
verkregen. Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (tel. 05753-1541, toestelnr. 24). kunnen
tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij
dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de betreffende aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager
en de overige aanwezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum
schriftelijk bij hun college worden ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding 'van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon.

* Mina Ricci, Fidji, Ana'js
Anaïs Quartz, v.d. Bilt, Climat
O de Lancöme „Magie Noir"
enz.

Hengelo, 9 mei 1989
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
HENGELO
NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

Elektra

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

CEMEENTE HENGELO
PROVINCIE

GELDERLAND

HINDERWET
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingn mileuhygiëne bekend,
dat door hen onder de gebruikelijke voorwaarden om gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting te voorkomen of te beperken, op
2 mei 1989 vergunning is verleend ingevolge
de Hinderwet aan:
— de heer B. W. A. Beulink, Elferinkdijk l te
Hengelo Gld., voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en mestvarkenshouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie G, nummer 2237, plaatselijk gemerkt
Elferinkdijk 1;
— de heer A. H. Raterink, Raadhuisstraat 10
te Hengelo Gld., voor het wijzigen van een
slagerij op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie K, nummer
2926, plaatselijk gemerkt Raadhuisstraat 10
— de heer H. J. J. E. M. Niesink, Uilenesterstraat 3 te Keijenborg, voor het uitbreiden
van een mestvarkenshouderij met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie H, nummer
2231, plaatselijk gemerkt Uilenesterstraat 3.
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken
liggen op de gemeentesecretarie, afdeling bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van 08.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 18.00-21.00 uur in
sporthal „de Kamp".
BEROEP tegen deze beschikking kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degene die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belangbebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State en in tweevoud worden ingediend binnen een maand na de dagtekening
van deze kennisgeving bij deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig
artikel 60a van de Wet op de Raad van State
een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht
aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de gemeentesecretarie van Hengelo, afdeling
bestuurszaken, telefoon 05753-1541, toestel 24.
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
burgemeester
K. Verhoeff, secretaris
Hengelo, 9 mei 1989

Spalstraat 40 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1274
Op normale tijden is ons restaurant iedere dag
geopend.
RESERVERING MOGELIJK

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

msrianne
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

MOEDERDAG 1989
KADOTIPS

FA. B E S S E L I N K

„LEEMREIS"

4.95

* Maja bodylotion

Felix Takkenkamp

PLUIZENSHAVER vanaf
7.95
KRULBORSTELS
-v.a. 12.95
Philips HAARDROGER v.a. 25.00
KRUIMELZUIGERS
v.a. 35.00
WEKKERRADIO
59.00
PHILIPS LADYSHAVER
van 75.00 nu
59.95
BRAUN KEUKENMACHINES
vanaf
125.00
MAGNETRONS vanaf
440.00

Restaurant

* minifles Tosca eau de cologne
2.45

Spalstraat 10 - Telefoon 05753-1379

HINDERWET

25.00

* kadobon
schoonheidsbehandeling

BOERMAN lederwaren

GELDERLAND

Wij herinneren u eraan dat
vanaf 27 april 1989 in de
gemeente Hengelo de gasmeterstanden werden opgenomen.
Als de meteropnemer u niet
thuis trof, heeft hij een kaart in
de brievenbus gedaan met het
verzoek de gasmeterstand
hierop zelf in te vullen en de
kaart op te sturen.
Omdat in een aantal gevallen
de kaart nog niet in ons bezit
is gekomen, verzoeken wij u
de kaart, die zonder postzegel
kan worden verzonden, zo
spoedig mogelijk op te sturen.
Komt de kaart niet tijdig in
ons bezit, dan vindt er een
schatting van uw verbruik
plaats.
Wij rekenen op uw
medewerking.

portemonnaie

tas, in leder of skai
parapluie
pencil
of de handige knirps

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE

Maak Moeder
met zo'n prachtige

* een zonnebankkaart

er
MAG 14 MEI NIET VERGETEN

WORDEN.

Dan is het haar speciale feestdag.
Schoonmoeders doen het ook goed
Een aantal nuttige kado-tips:
•
•
•
•
•

STREEK- EN FAMILIE-ROMANS
DAMES-TIJDSCHRIFTROMANS
ROMAN-POCKETS
KOOKBOEKEN / TUINBOEKEN
DAMESPENNEN- EN BALLPOINTS

WOLTER

MOEDERDAG
Verwen moeder eens met een mooie
Tuinstoel, Tuinbank, Ligbed,
Terrasverlichting of Bloembakken
enz. enz.
Vil f geven bij aankoop van vier
Hartmanstoelen met tafel
10 procent KORTING
Neemt U ook nog vier kussens,
Parasol en Tafelkleedje
krijgt U ook 10 procent KORTING
Nog restanten kussens, parasols en
kleedjes met 20 procent KORTING
Dit alles bij

.ATOMICA
Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.,
Tel. 05753-2139

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17, Hengelo G., Tel. 1253

MOEDER
MOEDERDAG-AANBIEDINGEN bij

is 14 mei een beef je jarig.

DE KNOTS

Omdat onze zaak ook jarig is geweesf, laten wij u delen in de feestvreugde:

EIKEN NAAMBORDEN
van 35.OO voor 30.00
(vóór vrijdag 13 mei bestellen)
RAAMHANGERS vanaf 5.95
Leuke houten artikelen voor de
keuken o.a.:
BROODPLANKEN
BROODTROMMEL
ZANDLOPERS
SUIKERPOTTEN
VOORRAADPOTTEN
ONDERZETTERS
enz. enz.
EN ALTIJD LEUK VERPAKT ! ! !

DE KNOTS
Ruurloseweg 45, Hengelo Gld., Tel. 2616

Voor moederdag

10 procent KORTING
op a//e artikelen
Geldig t.e.m. zaterdag 13 mei

Bleekstraat l - Hengelo Gld.
1919 - 1989 -

70 JAAR

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnartraat 13 - Telefoon 05753-1806
NU OOK REPARATIE VAN
ÜJCIN-HUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

BANANEN per kilo

2.25

TOMATEN per kilo

2.50

WITLOF per kilo

1.95

MOEDERDAG
Vele soorten muziek op

CD, LP en MC
Bij Platenbar

DE „SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, tel. 1484, Hengelo Gld

Zie verdere aanbiedingen in de
winkel.
In de Bloemenafdeling

BLOEMBAKJES
SNIJBLOEMSTUKJES
GEMENGDE BOEKETTEN enz.

Drukken is ons vak
Wij doen het graag

OOK VOOR U

Grote sortering

rERKPLANTEN
Bloemen-, groente- en f r uit hui s

Joop Kuipers
Raadhuisstraat 2 - Telefoon 1227

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

dinsdag 9 mei 1989 UITGAVE:

58e jaargang no 19

«

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), S teenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

PINKSTEREN

vv 'f:/
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DUBBEL FEEST

BIJ DE KEURSLAGER LENDEBIEFSTUK

GEPAN.SNITZELS
100 gr

125

Zilveren dasschuiven
per stuk
f 25,-

SPECIAl

FEEST OP DE BOTERHAM
GEGRILDE VAR-1
KENSROLLADE

COBURGER
HAM
VOL VAN SMAAK

100 GRAM

295

7
Sakiyaki
*

EXTRA LEKKER

100 GRAM

250

••:,•••.• ' • - • '•:>&?•*••
Zilveren Namida brochette
hette '*,>:;:cv;.?/-^ ••''.v.' &/X'
van f 130,- voor f 99,

100 GRAM

Zilveren fantasieringen
per stuk
f 17,50

Zilveren ringen
met zirkonia
per stuk
f 29,50

Zilveren brochette
slechtst 12,50
Geelgouden fantasieringen per stuk
f 69,-

sociale kruiden.
WO GRAM

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

Wij zijn 's woensdags middags gesloten

Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

3.95
3.95

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

De Keurslager
Verstand va n
lekker vlees

Horlogerie-Coud-Zilver-Optiek

3.95
3.95

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.
's Maandags gesloten

rffisteWtker
Uw adres voor een
Voor de Pinksterdagen heeft uw Echte Bakker
voor u HEERLIJK

bloemen kleuren je moederdag
Deze week de volgende
aanbiedingen

AARDEWERK SIERPOT

4.95
BOLVAASJE

GEMENGDE BOEKETTEN in alle
prijsklassen
Zie verder de extra aanbiedingen
in onze Verkoopbloemenkas

met 100% amandelspijs

8.00

Uit onze Rauwkostkeuken

Voor Moeder hebben wij
EEN HEERLIJK FRISSE

FRUITSALADE
250 gram 2.95
RAUWKOST SCHOTEL 6.95

AARDBEIEN
SLAGROOM-SNIT

Weer volop voorradig
JONGE WORTELTJES
JONGE BIETEN
ASPERGES
AARDBEIEN enz.

P.S. Dinsdag 16 mei zijn wij
wegens interne verbouwing

GROTE BEGONIA
5.95

gesloten

Kerkstraat 6

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Voor in de tuin of terras

Volop keus in groene, bloeiende
en tuinplanten

PINKSTERBROOD

8.50

8.95

9.95

voor moederdag met een
met een

met verse aardbeien

(opgemaakt met bloemen)

1 PLANTENBAK met PLANTEN

LEUKE FRUITSGHAAL

JOZEFSCHABBINK
Fa. j Wijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld - Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

VARKENSFRICANDEAÜ
500 gram
6.48

Je wilt moeder verwennen. Je weet dat bloemen haar dag kleur zullen geven. Je verwent
haar extra met ontbijt op bed. Je weet dat de
bloemenvakman voor je klaar staat. Voor
Moederdag doet hij wat extra.
Bij een boeket voor moeder geeft hij een
verrassende placemat cadeau. Vol kleur en
fleur om moeder mee te verwennen.
VOOR MOEDERDAG VAN DE BLOEMENVAKMAN

Dit geldt voor een gemengd
boeket vanaf ƒ 75.00
Alleen geldig op zaterdag 13 mei.

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten
* geraniums - hang
fuchsia's - stam
* chrysantenstekken

HIOtMEN KLEL'Rl-N MOEITOU1AC

GRATIS EEN VERRASSENDE
P1ACEMATBIJEEN
BOEKET VOOR MOEDER.

VOOR UW

500 gram

7.48

100 gram

1.28

* paprikaplanten
* tomatenplanten
enz.
OOK ZELFBEDIENING

100 gram

1.38

P.S. Bestel vroegtijdig uw

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Pinkster rol l ad e

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

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

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2524

Et weekend extra
feestaanbiedingen
bij uw windmolenbakker
HEKKELMAN

VslIND/MOLENB/iKKERS

ZONDAG 14 MEI
MOEDERDAG
Diverse dozen BONBONS van
klein tot groot. Ook is het
mogelijk zelf uw doosje bonbons te vullen.
Of geef moeder een taart.
Diverse soorten en maten.

6,25

7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 30 mei 1989
l Itr.
lltr.
l Itr.
lltr.
l fles
l fles
l fles
l fles

Jenever v.d. Eelaart
Vieux Saint Andre
Kersen Brandewijn Pollen
Keizerbitter
Berentzen Appel
Harveys Sherry
La Chasse du Pape
Warninks Advokaat

18.45
18.95
13.95
17.95
13.95
7.95
7.95
5.95

Met Pinksteren:
* PINKSTERSTAAF

PINKSTERBROOD

een Specialiteit van uw
windmolenbakker

6.95

* Pinksterstollen vanaf
* VRUCHTENBROOD
(met

Voor Moederdag:
* MOEDERDAGTAARTJE 8.50
* grote VRUCHTENSCHELP 7.45
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

D ll

"D

- l

Bakken! bruggink

9
RAADHUISSTRAAT 19 -

P„S.: Zojuist ontvangen leuke
en voordelige GLAZEN VAZEN

FA. B E S S E L I N K

Kado's en Huishoud

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

VOOR moeöepöAQ

Verrassend en stijlvol
Charmante en stijlvolle kadotips van de
juwelier. Geschenken met allure.
Adembenemend maar bovenal waardevol
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TEL. 1358
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MOEDERDAG
Verwen moeder met een

K

ze is het waard

TAART
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Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat 14. 7255 AC Hengelo IGld.)
Te/. 1285
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met veel vers fruit

* Veel leuke
BONBONS-CADEAUTJES
vanaf
3.00

BAKKERIJ K R E U N E N
HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

van 15.00 voor 13. 50«
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14 MEI

MIELE MAGNETRON M 696
Topklasse-magnetron, geschikt voor inbouw in een
hoge bovenkast met normbreedte van 60 cm.
Komfortabele elektronische tiptoetsbediening voor
tijd, vermogen en temperatuur. Driefasen-programmering en vier vermogenstanden: 80,150, 450 en
700 Watt. Traploze temperatuurregeling van 30 tot
90° C, die perfekt bewaakt wordt door meegeleverde temperatuurvoeler. Elektronische tijdinstelling
tot 100 minuten met akoustisch afschakelsignaal.
Roestvrij stalen interieur met verlichting. Verkrijgbaar in lichtwit, platinagrijs of donkerbruin. Gratis
nederlands kookboek.

appel of amandel)

Nieuwe smaak: bosvruchten mmm!

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (GLD.)

ENGELS PORSELEINEN
KOP EN SCHOTEL nu
9.95
18-delig GLASSERVIES nu 23.50
ISOLEERKAN met glazen
binnenfles van 24.95 nu 17.95
GERO 4-dlg. RV STALEN
PANNENSET nu
99.00
BRABANTIA STRIJKPLANK
van 72.50 nu
59.95

5.00
5.95

* Diverse PUDDINGEN v.a. 4.95

gevuld met
amandelspijs

MOEDERDAG 198»
KADOTIPS

8.95

smaaksensatie, gemaakt met bosvruchtenbavaroise

Tel. 05753-1252

DEZE WEEK

HONINGBOL
2.95

HARTENTAART
Hazelnoot Slagroom

NNIND/VIOLENBylKKERS

MINI BROODJES
MINI HARDE BROODJES
DIVERSE SOORTEN
GEVULD BROOD
Een feestelijk gezicht op uw
ontbijttafel.

dat betekent extra feest bij
uw windmolenbakker.
Laat u eens verrassen met
een heerlijke

elke ddg
vers bakt

'T HOEKJE
Spalstraat l

Pinksteren, daar maak je wat
van.
Lekker ontbijt met

ZATERDAG 13 MEI
NATIONALE
MOLENDAG

SPECIALE
MOEDERDAGAANBIEDING

De bakker
SLIJTERIJ

S
i
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Zwaar gevulde KRENTEN of
ROZIJNENPLAKKEN
H
*
van 2.25 voor
1. 75 z

va

Te koop: 2-eenpersoons
bedden + z.g.a.n. matrassen en een 1-persoons opklapbed + z.g.a.n. matras
en l zijspanfiets. Tel.
05754-724.
Met Malsovit valt U 1-3
' kilo per week af! Hoe?
* Haal het dieet-plan bij
bakker Hekkelman, Raadhuisstraat 35, Hengelo Gld.

W

PerskindoL
Een warm onthaal voor
spieren en gewrichten.
Perskindol helpt bij spier- en
gewrichtsproblemen op een

Telefoon 05753-2619

aa NV A - HSHMVH SKIHVAI aa XVA

Te koop: Electr. cirkelgazonmaaier, Wolf met
nieuwe messen. Snijbr. 46
cm. Tel. 05754-329, na 6.00
uur.

Perskindol is nieuw.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

SCHRÖDERSTOFFEN
Geef voor moederdag iets nuttigs

LAP STOF
HANDWERKPAKKET
BADHANDDOEK
NACHTHEMD
DUSTER
MOOI STELLETJE ONDERGOED
Voor moederdag geven wij op alle
nachtkleding

10.00 KORTING
SÜHRöDER bij de kerk

nieuwe en effectieve wijze.
Het effect snel warme en soepele

Ruurio5C;'.veg1-HengeloGld.Telefoon 05753-i232

spieren. De natuurlijke etherische
oliën in Perskindol zorgen voor
Elegant dameshorloge van
Oriënt. Bicolor.

435.-

een langdurige dieptewerking en
warmen spieren snel op. Deze
is volledig vetvrij. Geeft
in kleding en handen
blijven schoon.
Perskindol is er
in een milieuvriendelijke spray,
die zelfs niet ingemasseerd hoeft te worden en in Liniment, een

Verfijnde
zilveren armband.

A.GROOTKORMELINK

koptiek

horlogerie goud & zilver

HengefoG.Spalstraat 27 TwelloStationsstraat?
Telefoon 05753-1771
Telefoon 05712-72011

Gediplomeerde opticiens
's MAANDAGS GESLOTEN

PERKPLANTEN

samenstelling op alcoholbasis
dus geen vlekken

Charmante
koordarmband.
Verkrijgbaar
in 14-karaats
goud, zilver
of doublé.
Vanaf:

Ruime keuze

lossing voor het licht inwrijven van stijve of stramme spieren.
Nu verkrijgbaar bij:

DA DROGISTERIJ LENSELINK
Kerkstraat l - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1300

zoals GERANIUMS, BEGONIA'S, VLIJTIG LIESJE,
DAHLIA'S enz.
KLIMPLANTEN EN
BLOEIENDE RHODODENDRONS

GROENBLIJVENDE PLANTEN
BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF

G. J. Half man & Zn.
HOFSTRAAT 7, HENGELO (GLD.), TELEFOON 1424

MOEDERDAG»™*
HENGELO GLD

Afwassen mag
niet tafeldekken
en thee zetten
óók niet

Mamma lekker
verwennen,
ontbijt op bed,
'n bloemetje
en een héél
groot cadeau!
Gazelle, de
lievelingswens,
dat mag

Waar krijgt Vader een
taart voor Moederdag?
Speciaal in de week voor Moederdag vindt
Vader bij ons een aantal leuke kado's, waar
Moeder behoorlijk blij mee zal zijn. Bovendien
ontvangt hij bij zijn aankoop een waardebon die
hij op zaterdag de 13e kan inwisselen voor een
feestelijke slagroomtaart! Zo'n Vader kan toch
niet meer stuk met Moederdag!!!

Triangel Tafels
Origineel mimiset, nét
even anders door de
aktuele triangelvorm.
Neemt weinig plaats en
komt altijd van pas.
Alpinewit
"170
of zwart.
l f 9i

Messing Spiegel
Chic deze rechte spiegel!
En goed gekozen
wanneer u al méér
messing accessoires
in huis hebt!
64x37 cm

Gazelle maakt moederdag nóg leuker..!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG
Gazelle fietsen rijden op Vredestein

75 /aar

Bloemen/Plantenzuil
Bloemen en planten als
blikvanger als je ze op de
juiste hoogte zet. Niet
alleen met Moederdag,
maar het-hele-jaar-doorplezier! Alpinewit/
zwart /grijs.
44 C
50 cm hoog
II*J."
Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK
Z.E.-wegG
Tel. 05755-2220

mode voor

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil
uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.

moeder

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur,
zaterdag 8.00 15.00 uur

In onze

VOORJAARS- en
ZOMERKOLLEKTIE

Zutphen. Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356
ID Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.

Vlakbij, bij...

geldig van 10 t.e.m. 23 mei

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

75.

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

l

149.-

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Wordt het geen tijd om voor
moederdag langs te komen?

SLIJTERIJ

Geopend:

Decoratieve Kapstok
Zwarte haken op een wit front geven
zo'n kapstok ineens een pittig accent.
Heel decoratief in hal of gang!
75 cm breed, 4 haken

D lubbers
GIIMKGO
meubelen

Spiegel met Console
Het spiegeltje aan de
wand voor de mooiste
moeder in het land...
75x55 cm ovaal, met
console voor bijdehandte zaken,
in alpinewit

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

*•/,•*/n

'««n

\\£>rdt net geen tijd voor een Seiko?

n

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld
Tel. 05753-1235

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek

i Spaisrraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374 i
SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

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

"*

v/d Eelaart
jenever

17.95

Moeder kan weer<
vooruit En hoe!
Moeder krijgt een nieuwe fiets.
En omdat voor haar alleen het beste goed
genoeg is, wordt het natuurlijk een Batavus.
Welk model? Keus genoeg
in onze showroom!
i.

BATAVUS TOURING
met trommelremmen en
3 versnellingen:

859.BATAVUS

de fiets die je net voelt
FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

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

Dit laatje
niet schieten.

HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Verse Aardbeien
500 gram
Spercieboontjes
500 gram

Peper, Paprika of
Schinken
Cervelaat 100 gr.
Frikandeau

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen
die past bij alle afstanden

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG

100 gram

WAARDEBON

225
169

kg

698

A.H. Slagroom
0.25 liter

ZATERDAGVOORDEEL:

179
229

Tartaar
500 gram

498

Maandag en dinsdag 16 en 17 mei

Gehakt h.o.h.
kg

498

Florijn Jonge
Jenever liter
William
Lawson's Whisky

1795
l 00 R

±. IC. o

oh

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

159
149

A.H. Vanille VI
liter

Mager NASI of
BAHMIVLEES

Kerk- en andere diensten

Jos
Sloot
Loonspuitbedrijf

Philips ladyshave
HP3611:

- 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 onkruidbestrijding van o.a. akkerranden, erf en
erfbeplanting.
- Dit alles voor een aantrekkelijk
tarief.

Ladyshave met speciaal SFR scheerblad
voor (comfortabel ontharen! Met
afneembare scheerkop en spiraalsnoer.
Philips-prijs 75,-.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
Ie PINKSTERDAG
10.00 uur ds. Verhaere
(Jeugddienst)
2e PINKSTERDAG
10.00 uur ds. Verhaere

EP 2618:

Luxe SFR ladyshave. Omschakelbaar
van 220-110 volt dus ook handig op
vakantie. Afneembare scheerkop en
spiraatenoer. Phitips-priis 95,-.

Goede Herder Kapel
Ie PINKSTERDAG
10.15 uur ds. Hendriks
Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Paardestraat 1
7221 NE Steenderen
Tel.: 05755-1496/2331

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
PINKSTEREN
Zaterdag 13 mei 19.00 uur H. Mis, m.m.v. kerkkoor
Zondag 14 mei 11.00 uur H. Mis, m.m.v. kerkkoor
Maandag 15 mei 10.00 uur Woord en Comm. dienst
Dinsdag 16 mei 19.00 uur Avondmis

winters

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 18.00 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.

SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 057534280

Met ingang van 3 april is er een en ander gewijzigd betreffende de openstellingstijden van
een aantal zaken. De openstelling van onderstaande winkels is als volgt:

MAANDAG HE
Dus hele week open
Heijink Spannevogel

MAANDAGMORGEN GESLOTEN
verder hele week open
Bakkerij
Jozef Schabbink

Ruurloseweg 2

Spalstraat 21

BUURTSUPER

Maandagmorgen OPEN
Maandagmiddag GESLOTEN

v.d. Mond
Ruurloseweg 52

Boermon Lederwaren
Spalstraat 10

Hengelo
net effe gezelliger

Disbergen
Woninginrichting
Ruurloseweg 17

Drogisterij Morianne
Ruurloseweg 5

De Drievetol
SPEELGOED en HOBBY
Spalstraat 29

Harmsen IJzerwaren
Banninkstraat 4

Jansen de Smid
Bleekstraat l

Fa. Lenselink
Drogisterij en verfcentrum
Kerkstraat l
Lubbers Woonwinkel
Raadhuisstraat 45

Lentferink Herenmode
Spalstraat 7
Modehuis Langeler
Kerkstraat 11
Fa. Ordelman

Edah

& Dijkman

Raadhuisstraat 53

Spalstraat 14

Roozegaarde
Sport en Mode

Hengelo
net effe gezelliger

MAANDAG HELE
DAG GESLOTEN
verder hele week
open
De Dierenshop
Spalstraat 12

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10A

Fa. Kohier Wissink
Spalstraat 15

Schröder Textiel
Ruurloseweg l

Harmsen Yakschilders
Spalstraat 17

G. J. HALFMAN
&ZN

Hoflstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Groot Kormelink

SEEGERS

Spalstraat 27

Fa. Winters
Spalstraat 8
Schoenherstelbedr i j f

Willem van Hal

OREMPT 08334-72722

Raadhuisstraat 29

Hulzevoortseweg 2,
6996 DG Drempt

Hengelo
net effe gezelliger

Spalstraat 13

B. Grotenhuys
Spalstraat 18

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

Hengelo
net effe gezelliger

Hengelo
net effe gezelliger

Een groot aantal van genoemde zaken is tussen de middag van 12.30 tot 13.30 uur gesloten

van

riUU£Cga<
Spatstraat 13. Heneelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechts f IV. — p.
DROGISTEBIJ

Van 8 t.e.m. 14 mei
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

15 mei
Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.
Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 «n 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 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 antwoordapparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.
Diabetes Vereniging Nederland
|Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten
l Problemen? Bel dan 08342-3473
11
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
O
•Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur
11
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
; centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
Gld f 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.
i Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
! tt£ 21 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
ft Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge" meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
dag 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.
Gld

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo

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.

