
58e jaargang no 20 woensdag 17 mei 1989 UITGAVE.
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

VERSE WORST

495
Gekr. ROSBIEF•

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

3.95
3.95

3.95
3.95

KEURSLAGER p. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G-
Tel. 05753-1269e Keurslager

Verstand van
lekker vlees

rfifesteWtker
Jfengtlo

In verband met renovatie van onze

winkel is de verkoop tot en met 25

me/ in onze koffieshop gesitueerd.

VERBOUWINGS AANBIEDING:

KRENTEN- of
ROZIJNENBROOD

van 4.75 voor

Deze aanbieding geldt t.e.m. 25 mei

Let op onze heropen i n gs aan-
biedingen van volgende week.

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

m,
Lekker op de fiets, neus

in de wind. Gezond, spor-
tief ... en je komt nog eens
ergens. Een gezonde slank-
maker, bloedmooi!

Gazelle daar
kan je mee
voor de dag
komen!

Gazelle Tour de France,
voor 't betere benenwerk,
in diverse sportieve uitvoe-
ringen, vanaf f925,-

Kom bij ons kijken naar
dat moois.

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11. 7255 MG

Gare/Je fietsen rijden op Vredeitein banden^

BUITEN-
LANDSE
SPECIALI-
TEITEN

De bakker

elke dag
vers bakt

Bijvoorbeeld uit Vorden:

* ZWANEHALZEN
nu 6 halen, 5 BETALEN

En verder:

* ZUTPHENSE JONGENS
250 gr halen, 200 gr BETALEN

* ARNHEMSE MEISJES
250 gr halen, 200 gr BETALEN

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

De zaak voor mensen met smaak!

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

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 1.98

SPEKLAPPEN

500 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

BOERENLEVERWORST
100 gram

3.48

1.18

0.98

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoüaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

VAX DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

ViSHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) • 05753-3460

ZE IS ER WEER!!

VERSE PALING
1 kg BAKFILET

13.50
Woensdag - HARINGDAG
geen 5 maar 6 voor 1Q.QQ

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

" Tel. 05753-1301

Buurtver. „DE NOABERS"

FIETSPÜZZELTOCHT
zondag 21 mei a.s.

Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij café
„de Zandheuvel", Ruurloseweg, Hengelo Gld

DEELNAME MOGELIJK VOOR IEDEREEN!

Verkoop
Bloemenkas

3 GROENE PLANTJES 3.95

1 BOS FRESIA'S 2.95

CHRYSANTENSTEKKEN
15 kleuren 10 StuRS 2.00

Ook deze week extra • voordelig:

PERKPLANTEN

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

DEZE WEEK n

H 8 stuks

Bolussen
van 6.00 voor 4.95

5 KRENTEBOLLEN halen,
4 betalen i
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SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

met kleine schoonheidsfoutjes

prachtige dessins

nu reeds vanaf

29.50

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUI$

CHAMPIGNONS 500 gr 2.95

Zware SLA 2 krop 1.50

Hollandse AARDBEIEN
2 doosjes 3.95

Uit onze rauwkostkeuken:

FLORIDA SALADE 250 gr 1.95

Kerkstraat 6

hengelo (gld)

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455



Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van
onze dochter

MICHELLE

Haar gewicht is 2900 gram
en lentge is 47 cm.

Eric en Sylvia Lubbers

3 mei 1989.
Vordenseweg 17a,
7255 BV Hengelo Gld.

Hallo, mag ik me even voorstellen?

Ik ben geboren op 3 mei 1989.

Mijn naam is: TIM

Mijn ouders zijn:
Wim en Wilma Berendsen

Korenweg 9,
7021 ME Zelhem.

en

lYIICHèL STAPELBROEK

gaan trouwen op zaterdag 27 mei 1989
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St Willibrordus-
kerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal Concordia, Raad-
huisstraat 36 te Hengelo Gld.

Ons adres: Veermansweg 6, 7255 KJ Hengelo G

Wij willen iedereen bedanken die 21 april j.l.
voor ons tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Allen hartelijk bedankt voor uw belangstel-
ling d.m.v. felicitaties, bloemen, kado's en
kaarten.

BERTUS EN GERRIE WEUSTENENK

Zonnestraat 40,
Hengelo Gld.

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij
voor ons heeft betekend, maar toch bedroefd,
geven wij u kennis dat heden van ons is heen-
gegaan mijn inniggeliefde man, onze zorgame
vader, opa en zwager

GARRIT WEUSTENENK

echtgenoot van Derkjen Stoltenborg

op de leeftijd van 84 jaar.

Hengelo Gld, D. Weustenenk-Stoltenborg

Zelhem, B. J. Looman-Weustenenk
D. J. Looman
Arthur
Oscar

Hengelo Gld, R. Weustenenk
G. Weustenenk-Vorentjes
Monique en Johnny
Judith

Hengelo Gld, B. H. Stoltenborg

7255 MC Hengelo Gld, 9 mei 1989.
Oude Varsselseweg 2.

De begrafenis heeft op zaterdag 13 mei j.l.
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Inleveren van schildersbonnen
EN

Verzoek tol uitbetaling R.B.S.
op zaterdag 27 mei a.s.
van 9.00 tot 12.00 uur

in café-rest. „Concordia"

Het bestuur

Hout- en Bouwbond FNV

VERSE WORST 500 gr 4.25

ROLLADESCHIJVEN
per 100 gr 1.00

BOTERHAMWORST
150 gr 1.50

SCHOUDERHAM 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tol. 05758-1820

/(Perfekte
i kostuums.
Sportieve

'jassen. Het
visitekaartje
van jezelf.

Jas 249.—/Kostuum (katoen) 289.—

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

De jaarlijkse COLLECTE van het Nederlandse

Rode Kruis zal worden gehouden gedurende

de periode van 22 mei tot en met 4 juni 1989.

Het bestuur van de afdeling Hengelo Gld

zoekt nog enige

collectanten
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de heer

G. H. Wentink, Zaarbelinkdijk 11, tel. 1779

of de heer J. H. W. Veenhuis, Asterstraat 20,

telefoon 2178.

Jongeman, 18 jaar, vraagt
kost en inwoning (kamer)
in de omgeving Hengelo
Gld. - Vorden.
Inl. tel. 05755-2176.

Te koop planten, spitskool,
bloemkool, rode kool en
slaplanten en bieslook-
pollen. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

Afslanken? Doe dat met
Nan Yu afslankthee. Lost
vet op. Uw drogist Goos-
sens, Keijenborg, tel. 1297

BIJEENKOMST OVER ASIELZOEKERS

Jaarlijks zoeken enige honderden mensen asiel in
Nederland. Zij komen uit een reeks politiek insta-
biele landen, waarin zij bloot stonden aan of vrees
hadden Voor vervolging wegens hun godsdienstige of
politieke overtuiging of hun nationaliteit.
Voor de opvang van deze categorie gedwongen mi-
granten heeft de rijksoverheid een regeling getrof-
fen, de zgn. Rijksregeling Opvang Asielzoekers ROA
Middels deze regeling die per l november 1987 in
werking is getreden, beoogt de overheid een decen-
traal opvang-model. Het Ministerie van WVC heeft
in de afgelopen maanden de Nederlandse gemeenten
benaderd met het verzoek om een bepaald aantal
asielzoeker op te willen vangen in het kader van de
ROA. Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten
hun medewerking toegezegd.
Ook de gemeente Hengelo heeft zich bereid verklaard
om in dat kader in eerste instantie 4 asielzoekers en
uiteindelijk 20 asielzoekers op te vangen. Daarbij
wil de gemeente het immateriële deel van de opvang
uitbesteden aan Vluchtelingenwerk.
Vluchtelingenwerk is een particuliere organisatie,
die zich inzet voor de opvang en begeleiding van
vluchtelingen in Nederland. Zij verenigt daartoe een
groot aantal maatschappelijke en levensbeschouwe-
lijke organisaties.
De daadwerkelijke opvang wordt gerealiseerd door
een netwerk van Vluchtelingen werkgroepen, veelal
in plaatselijke stichtingen georganiseerd. De vrijwil-
ligers, werkzaam binnen dit verband van Vluchtelin-
genwerk, worden daartoe ondersteund door de mede-
werkers van de regionale bureaus, onder andere door
het volgen van een intensief scholings- en trainings-
programma.
Teneinde de (immateriële) opvang van de groep
asielzoekers in Hengelo zo goed mogelijk te realiseren
wil Vluchtelingenwerk ook hier een werkgroep op-
richten voor de gemeenten Hengelo en Vorden ge-
zamenlijk. De werkzaamheden van deze werkgroep
zullen onder andere zijn:
aanmeldiing bij en contact met de Vreemdelingen-
dienst
ondersteuning in de asielprocedure
de asielzoeker een beetje vertrouwd maken met de
Nederlandse samenleving en de diverse voorzieningen
begeleiden bij psycho-sociale problemen
assisteren bij het aanleren 'van het Nederlands
begeleiden naar allerlei instanties
organiseren en zoeken naar mogelijkheden voor
educatieve en sociaal-culturele activiteiten enz.
Voor deze nieuw op te richten vluchtelingen werk-
groep zijn mensen nodig, mensen met wat vrije tijd
veel inzet, sociale bewogenheid en een beetje

IETS FlJNS UIT ONS IJS-ASSORTIMENT:

Cornets 8 stuks

Scholier pistache

Scheller stracciatella

395
399
399

Campina

cfioco-st/cks

van 2.79 voor 225

Edah heeft steeds meer te bieden.
Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

idealisme. Daarom vragen wij u om behulpzaam te
zijn bij het werven van belangstellenden voor deze
werkgroep.
Voor geïnteresseerden houden wij op dinsdag 23 mei
1989 een voorlichtingsbijeenkomst, waarvoor wij u
en alle belangstellenden uitnodigen. Hierbij zal aan-
wezig zijn Janny Lubbers, consulente van Vluchte-
lingenwerk, regiobureau Noordoost Nederland.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het gemeente-
huis, Raadhuisstraat 20 te Hengelo.

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 STEENDEEEN

Tel. 05755-1862

REALISATIE VAN GOLFBAAN IN HENGELO GLD

KOMT DICHTERBIJ

Nu de noodzakelijke procedure van de Milieu Effect
Rapportage in de eindfase is aangekomen, lijkt niets
meer de komst van een golfbaan in Hengelo Gld
tegen te houden. De gemeente zal zich b innenkor t
buigen over het rapport en de voorgestelde bestem-
mingsplanwijziging en alle wijst er op dat de plan-
nen door zullen gaan. De initiatiefnemer de heer
G. van Dorth tot Medler op wiens landgoed de golf-
baan uitgezet zal gaan worden, gaat nu aan de slag
om leden te werven voor de golfclub 't Zelle.
De golfbaan zal zo'n 80 hektare van het landgoed
van de familie van Dorth tot Medler beslaan en wordt
begrensd door de Reerinkweg, Blekweg, Sarinkdijk
en Varsselse Laak.
Het wordt de eerste 18 holes-golfbaan in Oost Neder
land (in Keppel ligt er een van 9 holes). De bekende
Ierse golfarchitect Mcauley zal van de karakteris-
tieke eigenschappen van het landschap uit gaan bij

de aanleg, zodat deze niet wordt aangetast. Eun op
het landgoed staande boerderij wordt omgebouwd tot
clubhuis.
Men hoopt zo'n 7UÜ leden te werven die voor een be-
paald bedrug aandeelhouder van de club worden.
Daarnaast dienen de leden een jaarlijkse contributie
te betalen. De baan krijgt een openbaar karaKier,
da L wil zeggen dat OOK. met-leden (.legen betaling)

:>ai le i je kunnen siaan., wanneer zij een soort
.vamen hebben afgelegd.

De initiatiefnemers denken met de aanleg van deze
golfbaan in een behoefte te voorzien. De onder-
zoenen uie de Nederlandse Gollieueratie gedaan
heelt, zou blijken dat het bestaan van 3 goiinanen
in üe Achterhoek een haalbare zaak is.
De familie van Dorth tot Medler is met de realisatie
van haar golfbaan al een aardig eind op weg.

BINNENKORT BAKE-OFF IN HENGELO GLD

Bij bakkerij Schabbink mag u zien hoe zoete brood-
jes worden gebakken. In Hengelo Gld start de am-
bachtelijke bakker Schabbink met bake-off.
Bake-off is de nieuwste ontwikkeling in de bakkerij.
Met een compacte winkeloven wordt een compleet
assortiment brood en banket in de winkel afgebakken
Met de installatie van dit bake-off gebeuren krijgt
het winkelend publiek in Hengelo Gld er dus een
zeer aantrekkelijke, ambachtelijke attractie bij.
Het speciaal opgeleide personeel zal voor u iedere
dag bewijzen dat vers, echt vers betekent, recht-
streeks uit de oven.
Met het bakken in de winkel komt er weer een
groot deel van de traditionele gezellige sfeer terug,
de sfeer die zo kenmerkend was voor de goede oude
tijd. Toch is bakker Schabbink geen ouderwetse bak-
ker, maar een moderne ondernemer die bovendien
weet wat zijn klanten waarderen en die zijn assorti-
ment daar volledig naar richt.
De klanten die vanaf vrijdag 26 mei bij bakkerij
Schabbing binnenlopen in zijn geheel gerenoveerde
winkel, kunnen dan getuige zijn van het totale bak-
proces.
Vooral het verwerken van de gerezen produkten zo-
als croissants biedt een onwaarschijnlijk fraai schouw
spel; na het rijzen in de rijskast tot ruim tweemaal
het oorspronkelijke volume worden de luchtige en
zeer tere croissants in de oven geplaatst.
De enorme hitte doet hen nogmaals zwellen en na
enige tijd beginnen de deegstukjes op te kleuren.
Langzaam krijgen ze hun kenmerkende goudgele
kleur. Als dan de ovendeur geopend wordt en het
aroma van de produkten zich door de bakkerij ver-
spreidt, is het haast onmogelijk niets van al dat
lekkers mee naar huis te nemen en thuis te vertellen
hoe het precies gebakken wordt.
In deze tijd van kant en klare produkten is het een
hele verademing om weer eens te zien, hoe met vak-
manschap een prachtige resultaten behaald worden.
Al met al reden genoeg om bakker Schabbink met
een bezoek te vereren en probeert u dan vooral zijn
nieuwe bake-off specialiteiten.



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 ̂ ^~^y^ x:
s ie klas drukwerk . \. ƒ \ \JL^/^ \» f

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar vergeet het geen moment
van de dag. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun handicap niet
zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek. Het Reumafonds
helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN c/

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

HET NATIONAAL REUMAFOHDS

Mama,
bestaan er

echte
neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

070-614614
mdaftamtee hartsttchbng

' vr».ixlen win (V> hartstctTtng
Zcrm TTiiiiiiiiiitniiiiiiiTiiiiniirri'm

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie en serielaswerk
Prefab wapening

Gevraagd voor onze
constructie-afdeling

zelfstandig werkende
constructie-bankwerkers/
C02-lassers

Voor onze afdeling
prefab wapening

zelfstandig werkende
ijzervlechters

(moeten CO2 kunnen lassen)

Leeftijd tussen 20 en 35 jaar

Schriftelijke sollicitaties met vermelding van
opleiding en gegevens over werkervaring
richten aan:

Fa. Stapelbroek & Jansen
Molenenk 4 - 7255 AX Hengelo Gld

PINKSTEREN

Wij waren alleen gelaten,
hulpeloos, leeg en onthand.
Opgevaren ten hemel
zittende als rechterhand.
Waren wij bitter verlaten,
bleven alleen met Uw woord.
Stomheid belet ons het praten,
nooit zoveel talen gehoord.
In dit chaotische leven,
vreemd van begin tot het end.
Is er een weg ons gewezen
en is ons doel voorbestemd.
Ga dan naar allerlei volken,
zoek hen in steeg en in slop
Leer Mijn leer te vertolken,
beur de gevallenen op.
Daartoe zal Ik ondersteunen,
al wie Mij trouw is geweest.
Al wie Mijn taal weet te spreken,
al wie het ongeloof weet te doorbreken,
daartoe zend Ik u mijn Heilige Geest.

COLLECTERESULTAAT

G.H.

De collecte voor het Nationaal Fonds Sport Gehandi-
capten heeft f 2497,20 opgebracht.
Aan het bestuur en leden van de „Bosruiters", HBC
en modelbouwclub Hengelo en alle gevers hartelijk
dank voor dit mooie resultaat.

IK MET
MZQHKK?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen.
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst... óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinhatraat 16 - Hengelo Gld

NIEUW!

MEENEEM MAALTIJDEN
Wekelijks 3 verschillende maaltijden uit eigen

keuken, vers bereid.

Verkrijgbaar tussen 12.00 en 19.00 uur,

's woensdags niet

Prijzen tussen f 9.00 - f 15.00 p.p.

En kent u ook onze PUDDING?
TOCH EENS PROBEREN!

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

HET PAD TUSSEN DE BENEN

DE PADEN OP, DE LANEN IN

MET PIT OP PAD!!

Leer uw eigen streek goed kennen en ga op

pad, te voet, per fiets of auto

TOERISTENKAART
Achterhoek
((Uitgave Streek-VVV)

FIETSEN
in de Achterhoek
(Uitgave ANWB-Stichting Fiets)

WOLTERS
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

GEMEENTENIEUWS

BATERIJEN INLEVEREN

Alle batterijen zijn schadelijk. Of ze nu leeg of vol
zijn. .f er jaar worden er ongeveer 12U miljoen uaue-
rijen in Nederland verkocnt en meestal woraen ze
weggegooid ais ze zijn uitgewerkt, £en kwart van
alle kwik dat in het milieu terecnt komt is uit bat-
terijen afkomstig. Jvwik is erg giftig voor zoogdieren,
vissen en zeker ook voor mensen.
Ook een lege batterij zit nog vol met schadelijke
stoffen. Afhankelijk van het type bevat een batterij
meer of minder kwik, cadmium, lood, zilver, koper
en zink. Allemaal zware metalen die schadelijk en
gevaarlijk zijn. Kwik kan bijvoorbeeld het zenuw-
stelsel aantasten en cadmium kan nier- en botbe-
schadigingen veroorzaken.
Het eerste advies is om zo weinig mogelijk gebruik
te maken van batterijen. Energie uit batterijen is
overigens ruim duizend keer duurder dan stroom
uit het stopcontact.
Gebruik van oplaadbare batterijen helpt mee de gif-
tige afvalstroom te beperken. De enerige daaruit is
nog maar zestig keer duurder dan die uit het stop-
contact. Zij zijn dus uiteindelijk nog voordeliger dan
de gewone batterij. En een lichtnetadapter voor het
opladen van batterijen heeft u na ongeveer honderd
uur gebruik terugverdiend.
Het lijkt misschien wat overdreven die kleine dingen
te bewaren en later in te leveren. En toch is het
een kleine moeite. Bij de chemocar zullen ze u dank
baar zijn.
Zeker bij batterijen: met klein chemisch afval gooit
u meer weg dan u denkt.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

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.) een
leuk knuffelbeest!

Kennemer

Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

DRUKKERIJ WOLTERS

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



COnCORDIP
Al jaren een oud en vertrouwd adres, maar ook
bij uw party thuis kunnen wij een handje helpen.

Wij verzorgen o.a.

* koude en/of warme buffetten
* salades en bittergarnïtuur
* puddingen en ijstaarten
* drankbuffet + meubilair en

glaswerk enz.

„CONCORDIA"
uit of thuis, altijd een feest

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

OP5l

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.

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse

Golden Delicious

kg

Champignons

250 gr

150
169

Schwarzwalder

schinken 100 gr 249
AH achterham ^̂

vacuüm 100 gr T f |jl

WAARDEBON

Mager

RUNDER BRAADVLES
van de rib

998
ZATERDAOVOORDEEL:

Mager soep-

vlees of poulet

500 gr
Ma. en di. 22 en 23 mei:

Fijne verse

braadworst

kg

598

698

AH dubbelvla

liter

AH choco ijsjes

12 stuks

189
350

Delflander jonge

jenever liter

Florijn citroen-

brandewijn

liter

1395

1295
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en
SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spuistraat 18, Hengelo Gld

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
STEENDEREN

Wij herinneren u eraan dat
vanaf 27 april 1989 in de
gemeente Steenderen de
gasmeterstanden werden op-
genomen.
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.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Doesburg:
08334-72254
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

SAXONET

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11. 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Diverse inruilraeubelen,
o.a. zeer mooie bankstellen
De Spannevogel, Ruur-
loseweg 2, Hengelo Gld.

„Die nieuwe bikini is ze-
ker voor je dochter" sprak
de ene buurvrouw tegen
de andere. „Nee hoor over
2 weken past hij mij
dankzij Malsovit!"

Malsovit wordt voor U
gebakken door bakker
Hekkelman, Raadhuis-
straat 35, Hengelo Gld.

Gevraagd een agrarisch
medewerker (18-20 jaar)
Goed kunnende melken.
W. J. Beulink, Humme-
loseweg 61, Zelhem. Tel.
08344-402.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Voor de dag van je leven
is het heerlijk om een
bruidstaart te geven. In
vele maten verkrijgbaar.
Zie vrijblijvend ons Taar-
teninfoboek. Bakkerij
Kreunen, de zaak voor
mensen met smaak. Tel.
05753-1474.

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
HENGELO

Wij herinneren u eraan dat
vanaf 27 april 1989 in de
gemeente Hengelo de gas-
meterstanden werden opge-
nomen.
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.

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

Politieinformatie

van de Rijkspolitie, Hengelo (Gld.)

3e jaargang nr. 17

I.v.m. een vechtpartij tussen twee groepen jongelui
in het weekeinde van 29 en 30 april zijn een 6-tal
personen (waarvan 4 uit Hengelo (Gld.) ) verhoord
i.v.m. hun betrokkenheid bij deze zaak. Hen is
openlijke geweldpleging, mishandeling, vernieling en
zelfs diefstal (fiets) ten laste gelegd.
Er vonden deze week een 3-tal aanrijdingen plaats.
1. kruising Weeninkweg-Kruisbergseweg tussen 2
personenauto's; er werd geen voorrang verleend
waardoor beide voertuigen flinke materiële schade
opliepen en afgesleept dienden te worden; gelukkig
geen persoonlijke ongelukken;
2. op de Venneweg vond in de vroege ochtend een
reebok de dood, doordat deze plotseling voor een
auto de weg overstak; de auto had geen zichtbare
schade;
3. op de kruising Wichmondseweg-Rondweg stak
een bromfietser over zonder goed en 'voldoende uit
te kijken; het gevolg was dat een automobilist moest
uitwijken en tegen een lantaarnpaal tot stilstand
kwam; ook hier deden zich geen persoonlijke onge-
lukken voor, doch de materiële schade was aan-
zienlijk.
Tevens is deze week een bromfietsbestuurder uit
Baak bekeurd terzake het rijden onder invloed; Hij
had een dermate hoog promillage, dat hem een rij-
verbod van 10 uren werd opgelegd; desondanks
ging de betrokkene toch weer rijden en werd voor
de 2e keer bekeurd terzake het rijden onder invloed
en het rijden in strijd met een rijverbod.
Aan de Scharfdijk ging een aldaar staande boerderij
vrijwel geheel in de vlammen op. Ondanks dat de
brandweer snel ter plaatse was kon er, door de on-
gunstige wind, weinig meer gered worden.
Deze week meldde zich een hondenbezitter, die mel-
ding maakte van het feit, dat zijn viervoeter door
vergifteging de dood had gevonden; de dierenarts
had vergiftegingsverschijselen bij het dier aange-
troffen. Vermoedelijk heeft het dier om of nabij de
ijsbaan het vergif opgegeten, daar de hond op die
plaats even uit het zicht van de eigenaar is geweest.
De hond is voor verder onderzoek weggebracht en
de definitieve uitslag is tot op heden nog niet bekend.
Tevens deed deze week iemand aangifte van diefstal
van een fiets nabij discotheek Concordia.
Ook werden er deze week weer een paar bloembak-
ken in de Spalstraat vernield. Dit gebeurt m.n. in
het wekeinde. De eigenaren maakten hiervan mel-
ding. Helaas blijkt het niet meer mogelijk te zijn, om
deze bloembakken in de nachtelijke uren buiten te
laten staan, daar dan onverlaten hun handen er niet
vanaf kunnen houden.
Bij het maken van een foto van de muziekvereni-
ging Crescendo tuimelde iemand van een aanhang-
wagen welke bij het maken van die foto gebruikt
werd. Door de val brak betrokkene zijn arm.
Bij een loonbedrijf aan de Varsselseweg belandde
een stier in de gierkelder. Het kostte de plaatselijke
brandweer heel wat moeite om het dier weer op het
„droge" te krijgen, doch uiteindelijk is men er toch
in geslaagd het beest uit zijn benarde positie te be-
vrijden.
Ook vond er nog een doorrijding na aanrijding plaats
op de hoek Hummeloseweg-Berkenlaan. De onbeken-
de automobilist nam de bocht te ruim (te hoge
snelheid??) en belandde tegen een straatnaambord.
Hij liet enkele onderdelen van zijn voertuig achter,
doch helaas geen naamkaartje. Mogelijk zijn er
getuigen??
Tenslotte kwam een dieplader op de kruising Bronk-
horsterstraat-Uilenesterstraat nog in aanraking met
een lichtmast en een verkeersbord. De schade is
geregeld met de PGEM en de wegbeheerder.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 MEI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Verhaere

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Verhaere

„Ons Huis"

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. van der Vange, Zutphen

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 20 mei 19.00 uur H. Mis, m.m.v. kerkkoor
Zondag 21 mei 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 23 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 15 t.e.m. 21 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 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.

Hengelo (Gld.), 9 mei 1989 B. Koers


