
58e jaargang no 21 dinsdag 23 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,

V els wij k (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldljk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KIPFILET
500 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

3.95
3.95

3.95
3.95

DeKeurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
. Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

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

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN ,
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424
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FLORUH

wy 6 flesies

5.40

BORDEAUX

Vrijdag 26 mei! De allernieuwste show van

„Madrahasj"
* Fakir
* Hypnotiseur

* Illusionist
* Boeienkoning

Live muziek met Scorpio.

^Kaarten vanaf heden in voorverkoop! Zie elders in dit blad.

Quality in a magie world.

Hoge rente is troef bij de
NMS. U heeft het zelf in de
hand. v„

*jS?
%Zoals b.v. met een

extra plus rekening.

Uw spaargeld is

dagelijks opvraagbaar,

(tot ƒ 50.000,— per jaar).

Rente momenteel 5,3%.

Nieuwsgierig geworden ?

Informeer vrijblijvend naar deze

spaarvorm of naar onze vele andere

spaarvormen. ^̂ ^̂

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-svsteem, 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

«n maktlMrakMtoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC H«ng«lo Gld.
Spaistraat 26 Tel. 05753 - 3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen.

TUINVERLICHTING?

OROELMAN-DIJKMAN
Spaistraat 14. 7255 AC Hengelo fG/d.J

Tel. 1285

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Aanstaande VRIJDAG starten wij in onze vernieuwde
winkel met

BAKE OFF
Dit laten wij natuurlijk niet ongemerkt aan u voorbij
gaan.

AANBIEDINGEN:

Vrijdagmorgen: KRENTEBOLLEN

Vrijdagmiddag: APPELFLAPPEN

HAMCROISSANTS

BROODJE GEZOND

Maandagmorgen: ZACHTE BOLLETJES

Dinsdagmorgen: HARDE BROODJES

Dinsdagmiddag: GEVULDE KOEKEN

iffatefakltef
SpalslMUl. Tel 1250 Jiengelo

5 stuks 1.95

5 stuks 4.98

per stuk 1.00

per stuk 2.25

5 stuks 1.25

5 stuks 1.50

5 stuks 4.50
HET BAKPROGES VAN DEZE ARTIKELEN KUNT U IN ONZE WINKEL VOLGEN!!

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

JOZEF SCHABBINK
SPALSTRAAT 21 TELEFOON 05753-1250

ZJZJ



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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DEZE WEEK

KRUIDCAKE of
KRUIDKOEK "

van 4.30 voor 3.50 ^

aa NVA -
w

aiMHVM aa MVA

RUNDER RIBSTUK
500 gr 7.98
HAMBURGERS

KATENSPEK

PEKELVLEES

per stuk 1.00

100 gram 1.68

100 gram 1.78

SLAGERIJ

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

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Attentie!! Let op!!
WIJ HEBBEN ZE WEER:

DE ECHTE

HOLLANDSE
NIEUWE

PAUL MOKKINK

en

ESTHER ELLENKAMP

geven u hierbij kennis van hun huwe-
lijk op donderdag 25 mei 1989 om
10.30 uur in het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van het
huwelijk zal plaatsvinden om 11.00 uur
in de St Willibrorduskerk te Hengelo.

Dagadres: zaal „'t Pantoffeltje",
Dorpssstraat 34, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Ons adres:
Kreunenskamp 6, 7255 WD Hengelo Gld

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk

dank te zeggen,

langs deze weg hartelijk dank aan al degenen
die de He mei voor ons tot een onvergetelijke

dag hebben gemaakt.

C. LOOTSMA

H. LOOTSMA-V.D. MEER

Hengelo Gld, mei 1989.
Beukenlaan 15.

MAALTIJDEN
Vers bereid in eigen keuken

Wekelijks drie verschillende maaltijden

voor een prijs

tussen f 9.00 en f 15.00 p.p.

Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 19 uur

behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?
Toch eens proberen!

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

Klein
t*Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

Kg ANDIJVIE 1.25

25 st. Maroc SINAASAPPELS
5.95

3 kg nieuwe AARDAPPELS 5.00
Uit onze rauwkostkeuken:

ZOMERSALADE 250 gr 1.50

Kerkstraat 6

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m, 13 juni 1989

Bij 12 flesjes
GrolschAMBERBIERMUO

1 Amber glas gratis

Tel. 05753-1252

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Muziekliefhebbers opgelet!!

Op dinsdag 20 juni a.s.

organiseert MUZIEKSCHOOL

Hans Scheerder
een grote voorspeelavond
in zaal Concordia te Hengelo Gld

Zijn leerlingen zullen op keyboard - piano -
orgel en synthesizer hun kunnen ten gehore
brengen.

KOMT ALLEN

Aanvang half acht toegang gratis

Inl.: muziekschool HANS SCHEERDER

de Heurne 45 - Hengelo Gld - 05753-2974

Verkoop
Bloemenkas

DEZE WEEK:

Aardewerk BAKJE
+ 3 VETPLANTJES 6.95

10 LANGE ROZEN + GIPS 5.95
VERDER EEN RUIME SORTERING IN

bloeiende en groene planten en

PERKPLANTEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

DEZE WEEK
uit
eigen bakkerij

NNlNCVyOLENB/KKERS

Vrijdag en zaterdag:
l vruchtenschelp voor plm 6 pers.
van 6.50 voor slechts 5.95

Uit onze supermarkt:
Literpak magere yoghurt 1.09

Super saté ajam of babi
zakje 3 stuks 1.45

Bananen l kg 1.98

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

FA. W I L L E M S E N
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN

TEL. 05755-1259

1979 1989

Op 22 mei 1989 bestond de vereniging „In
Stap en Draf" 10 jaar.

In verband hiermee nodigen wij u uit op de

receptie, welke gehouden zal worden op zater-
dag 27 mei a.s. in hotel Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo Gld, 's middags van 16.00 tot 18.00
uur.

Het bestuur

WIJ ZIJN WEGENS FAMILIEFEEST

zaterdag 27 mei
de gehele dag gesloten

Kom vrijdag niet te laat.

Alvast bedankt voor uw medewerking

UW AMBACHTELIJKE SLAGER

JAN STAPELBROEK

... heeft weinig te maken met
leeftijd, maar alles met beweging.
Lekker fietsen, af en toe een half
uur. Dat heb je gewoon hard nodig!

Gazelle Olympia, lekker fit na
een drukke dag.

Lichtgewicht, lichtgeprijsd.
Complete race/trimfiets, f 745,-.

Gazelle racefietsen...
te zien bij ons!

Gazelle houdt sportief fietsen betaalbaar..!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden. A

ONBETWIST,

uw

KOEK-
SPECIALIST

NNlND ÎOLENB/ÏKKERS

Kruidkoek

Ontbijtkoek

Friese kruidkoek

Groninger koek

Tafefkoek

Noten rozi/nenkoek

Gemberkoek

Kandi/koek

ALLES uit eigen bakkerij!

Deze week:

KANDIJKOEK 2.25

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 - HENGELO (Gld.)

gezichtsbedrog
in optiek

\ Goedkope en duurdere brillen
\ lijken soms als tweelingen op
\ elkaar. Wij tonen u het
\ verschil duidelijk. Wij
\ bewijzen eerlijke vak-
\ voorlichting.

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G Spalstraat 27 Twello Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

's maandags de gehele dag gesloten

BENNIE BERNS

en

MARITA STEMAN

gaan trouwen op vrijdag 2 juni 1989
om 9.45 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

Het kerkelijk huwelijk vindt plaats
om 10.30 uur in de St Martinuskerk
te Baak.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
„Den Bremer" te Toldijk.

Tot ziens op 2 juni 1989

Ons adres: Russerweg 8, 7227 DD Toldijk.

De overweldigende belangstelling en deel-
neming welke u ons heeft betoond na het over
lijden van mijn vrouw en onze moeder en oma

HERMINA ALEIDA

DONDERWINKEL-HARMSEN

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer
dankbaar voor de steun en troost welke ons

dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te schrijven, betuigen wij u hiermede onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
H. A. DONDERWINKEL

Steenderen, mei 1989.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HTJISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN



Bakkerij
KREUNEN,
DE ZAAK voor

mensen met smaak/

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

VRAAGT PER l JULI

een aktief winkelmeisje
Vanaf 17 jaar

Sollicitaties schriftelijk naar

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

Nu ook assortiment

HYDRAULIEK
ONDERDELEN
voor de landbouw

SMEDERIJ BESSELINK
HENGELOSESTRAAT 2 - KEIJENBORG

WASDROGER?

ORDELMAH - DIJKMAN
Spa/straat 74, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 1285

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Soalstraa1- ->5 Henqelo (Gld) Tel. 05753-1374

geldig van 24 mei t.e.m. 6 juni

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

Zeiler Graf-
schaft q.b.a.

6.75

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

Uitvalscherm Terrasscherm Markies Screens Rolluik

v.a. 233.00 v.a. 629.00 v.a. 794.00 v.a. 266.00 v.a. 214.00

TEVENS UW ADRES VOOR:
Kunststof ramen en deuren

PVC plafond en gevelbekleding
Vouwdeuren (kunstieder)

garagedeur-openers
(afstandbesturing)
voorzetramen
alle soorten binnenzonwering en
raamdecoratie

EUGELINK
ZONWERING

Berkenlaan 56. Hengelo,(Gld.).
tel. 05753-1210

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

W A N D E L T O C H T
5-10-15km

zaterdag 27 mei
Meitocht no. 16

Start: jeugdcentrum „De Woage"

Zuivelweg l te Hengelo Gld

van 12.00 tot 14.00 uur

Inschrijfgeld f 3.50

Beloning: medaille

Org: CJV „Jong Hengelo"

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

ZATERDAG

17 juni
organiseert de chr. muziek
ver. „CRESCENDO"

haar bekende

ROMMELMARKT
in de Spalstraat te Hen-

gelo Gld, nabij de Welkoop

winkel.

Opgave voor beschikbaar

te stellen materiaal onder

nummer 05753-1782.

MIEUW IN HENGELO!

WIJ BAKKEN NU VOOR U: WIT VEZELBROOD

fa De SMAAK en KLEUR van wittebrood, maar een hoeveelheid vezels
die nog BOVEN die van volkorenbrood ligt!

Gram voedingsvezel
per 100 gr

Kj per 100 gr (3 snee)

Kcal per 100 gr (3 snee)

vezel wit

12,1

836

199

wit brood

3,5

979

233

volkorenbrood

11,5

862

205

fa Het vezelbrood heeft prettige eeteigenschappen

•fa Er zijn geen harde vezeldelen in het brood terug te vinden

fa het brood is niet kruimelig

fa heeft een korte beet en geen taaie korst

KOM DAAROM DEZE WEEK KENNIS MAKEN MET VEZEL WIT

leer introductie 400 gram van 1.40 nu 1.20

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!
EXTRA DEZE WEEK:

LIMBURGSE KERSEVLAAIEN
Ze zijn er weer vanaf 4.95

TE KOOP:

'eugeot 205 GL diesel
Peugeot 205 GL diesel
Peugeot 205 Accent
Peugeot 205 Accent
Peugeot 205 Accent
Peugeot 205 Junior
Peugeot 205 GE
Peugeot 205 XR
Peugeot 305 Select
Peugeot 305 Select
Peugeot 309 GL
Peugeot 309 GL Profil
Peugeot 505 GL
Peugeot 505 GL automaat

Ford Sierra gas
Ford Escort
VW Golf diesel
Citroen Visa
Citroen Visa
Citroen Visa
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Nissan Sunny 1,3
Mazda 323
Opel Corsa

^YtX AUTOMOBIELBEDRIJf

iaibberftof

1985

1986

1987

1986

1985

1987

1985

1985

1985

1986

1987

1987

1983

1985

1984

1984

1987

1987

1986

1985

1986

1982

1988

1983

1984

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK - Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur."

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen. Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356^
In Zutphen werken wij alleen volgen» afspraak.

SNITZELS

GEK. WORST

NAGELHOUT

HAMBURGERS

100 gr 1.40

100 gr 1.20

100 gr 2.50

per stuk 0.80

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisatraat 9

KEIJENBORG

TeL 05763-1320



HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

Dit laatje
niet schieten.

Nieuwe aard-

appelen

Alpha's 2i/2 kg

Gloster

handappel 2 kg

350
299

Gek. boerenham

100 gr

AH schouder-

ham vacuüm
100 gr

179
139

WAARDEBON

Mager RUNDERGEHAKT

kg 898
ZATERDAGVOORDEEL:

Kipfilet

500 gr 598
Ma. en di. 29 en 30 mei

Schouder-

karbonade

kg 548

AH chocoladevl

liter

Volkorenbrood

6 soorten
gratis gesneden

189
199

V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Kellerfreund

een frisse wijn
liter

1795
475

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORPU 7255 MG

CÖÜRJ/ÓtèliR
.'coiWvS

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

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

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 HELE
DAG GEOPEND
Dus hele week open

Heijink Spannevogel
Ruurloseweg 2

BUURTSUPER

v.d. Mond
Ruurloseweg 52

Hengelo

net effe gezelliger

Hengelo

net effe gezelliger

MAANDAGMORGEN GESLOTEN
verder hele week open

Bakkerij
Jozef Schabbink

Spalstraat 21

Maandagmorgen OPEN

Maandagmiddag GESLOTEN

Boerman Lederwaren
Spalstraat 10

Disbergen
Woninginrichting

Ruurloseweg 17

Drogisterij Morianne
Ruurloseweg 5

De Drievetol
SPEELGOED en HOBBY

Spalstraat 29

Edoh
Raadhuisstraat 53

Groka

Kerkstraat 5

B. Grotenhuys

Spalstraat 18

Harmsen Vakschilders
Spalstraat 17

Harmsen Uzerwaren
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
& Dijkman
Spalstraat 14

Roozegaarde
Sport en Mode

Spalstraat 13

Schroder Textiel
Ruurloseweg l

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

Groot Kormelink
Spalstraat 27

Fa. Winters
Spalstraat 8

Schoenherstelbedrijf

Willem van Hal
Raadhuisstraat 29

Hengelo

net effe gezelliger

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo GW

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

DEPOT STOMERIJ

Prima service. Uw drogist
Goossens, Keijenborg
Tel. 1297

Goh zeg wat ben jij lekker
slank! Door Malsovit ben
ik 10 kg afgevallen. Malso-
vit wordt ook voor U am-
bachtelijk gebakken door:
bakkerij Hekkelman,

Raadhuisstraat 35, Hengelo

Meisje, 15 jaar zoekt werk
als oppas in Hengelo Gld.
Tel. 05753-2753

Wie weet wat vezels doen,
weet waarom vezelbrood
nodig is Nieuw in Hengelo
wit vezelbrood bij bak-
kerij Kreunen, de zaak
voor mensen met smaak!

Te koop een als nieuwe
meisjesfiets Gazelle, met
remnaaf, groen, 24 inch
wielen, vanaf 6 jaar
Tel. 05754-329

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

info^
lijn 070-614614
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Zondag 4 juni:

WIELER-
RONDE
VAN
HENGELO GLD

Parcours:
Spalstraat

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 MEI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kap«l

10.15 uur ds Ros
Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 27 mei 19.00 uur Woord en Comm.dienst
m.m.v. het kerkkoor

Zondag 28 mei 10.00 uur H. Mis, Eerste Communie
de kinderen van „de Leer" zingen

Dinsdag 30 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 ia
uitsluitend voor dringende gevallen.

van 22 t.e.m. 28 mei

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstij den:

maandag te.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

H. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

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

Kruisvereniging

Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het 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.



HHV NIEUWS

Op 27 mei a.s. organiseert de Hengelose hengelsport
vereniging een viswedstrijd voor junioren in het
kader van de landelijke nationale hengelsportdag.
Het vertrek is 9.30 uur vanaf Concordia en staat
onder leiding van de jeugdcommissie. Het vissen is
van 10.00 tot 11.30 uur, waarna de prijsuitreiking
zal plaatsvinden.
Aangezien een aantal junioren met niet al te beste
materialen vissen, vragen wij ex-sportvissers overtol
lig hengelsportmateriaal gratis beschikbaar te stellen
aan onze jeugd. U kunt dit kenbaar maken door dit
telefonisch te melden op telefoonnummer 3885 (H.
Meijer) of 7229 (G. Enzerink), waarna de artikelen
bij u worden afgehaald.
De HHV dankt u alvast bij voorbaat.

FOTOGRAFEN WEET WAT JE DOET

Zelf je foto's ontwikkelen en afdrukken is een
leuke hobby en voor veel liefhebbers zelfs meer dan
dat. Maar behalve fraaie foto's houden fotografen
ook uitgewerkte ontwikkelaar en fixeer over. En dat
zijn minder onschadelijke chemicaliën dan dikwijls
wordt gedacht. Het is natuurlijk het gemakkelijkst
om de vloeistoffen, het is immers toch verdund, door
de gootsteen te spoelen. Als fotograaf bent u ze dan
kwijt, maar ons milieu blijft er lelijk mee zitten.
Via de riolering en de waterzuiveringsinstallatie
komen gebruikte chemicaliën in het oppervlakte-
water terecht. Daar vormen ze een gevaar, omdat
de stoffen in het water nauwelijks worden afgebro-
ken. Voorkomen blijft beter en goedkoper dan ge-
nezen. Als er al te genezen valt. En dat geldt zeker
ook voor de amateurfotografie die maar weinig
ontwikkelaar en fixeer gebruiken. Immers, alle
kleine beetjes helpen bij het weggooien het milieu
te vernietigen en bij het inleveren vernietiging te
voorkomen. Uitgewerkte ontwikkelaar en fixeer moe
ten dus worden ingeleverd, zodat het onschadelijk
gemaakt kan worden. Gooi niet alle stoffen bij elkaar
want dan is er niets meer mee te beginnen. Zwart-
ontwikkelaar mag wel bij kleur-ontwikkelaar, het-
zelfde geldt voor zwart-wit fixeer en kleurfixeer.
Maar fixeer en ontwikkelaar bij elkaar is niet toe-
gestaan. Ontwikkelaar bevat meestal hydrochinon,
metol en fenidon. Onze huid is erg gevoelig voor
metol, dat vooral in de kleur ontwikkelaars zit.
Hydrochinon bindt zuurstof in het water. Hierdoor
kunnen bacteriën die op natuurlijke wijze het water
zuiveren, hun werk niet meer goed doen. Bovendien
hoopt een deel van de chemicaliën zich op in het
slib van de waterzuiveringsinstallatie. En dat slib
wordt dikwijls door agrariërs gebruikt als meststof
op het land. Zilver, zoals dat achterblijft in fixeer
is ook schadelijk voor ons milieu. Bovendien bete-
kent weggooien van uitgewerkte fixeer verspilling
van zilver. Uit de gebruikte fixeer kan door gespe-
cialiseerde bedrijven zilver worden teruggewonnen.
Nog een reden om het af te geven bij de chemocar.
En wat blijft: met klein chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt.

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 06753-1455

DE FASCINERENDE MADRAHASJ HYPNOSE.

SHOW

Tijdens zijn landelijke tournee zal de bekende fakir
en hypnotiseur Madrahasj ook Steenderen aandoen.
Op 26 mei 1989 zal hij een avondvullend program-
ma presenteren in zaal „de Engel". Hij zal niet alleen
zijn fakirshow laten zien, doch ook zijn hypnose-
show en een aantal totaal nieuwe experimenten uit
de wereld der magie.
Madrahasj is inmiddels in Nederland een begrip ge-
worden. Zijn fakirshow, zonder trucs, is uniek in
Europa en brengt de mensen met de meest sterke
zenuwen aan het griezelen, in de hypnoseshow waar
bij hij met vrijwilligers uit het publiek werkt, heeft
Madrahasj altijd een drieledig doel voor ogen: nie-
mand wordt voor gek gezet, niemand houdt er iets
aan over en na afloop weten alle vrijwilligers precies
wat er tijdens de show gebeurd is.
Kortom, gevaarloos amusement, doch wel van wereld
klasse. Naast een stuk live-muziek (voor de dans-
lustigen) zal Madrahasj een jonge Nederlandse artist
presenteren die op een ander gebied het publiek zal
vermaken. Wilt u meemaken dat Madrahasj mensen
uit het publiek te lijf gaat met vlijmscherpe messen
en zwaarden? Kom dan naar zijn programma „Quali-
ty in a magie world in zaal „de Engel" te Steende-
ren. Zie ook de advertentie in dit blad

VERGADERING ONDERLINGE WAARBORG
RUNDEREN TE HENGELO GLD
Het genootschap tot onderlinge waarborg van runde-
ren te Hengelo Gld heeft het boekjaar afgesloten
met een nadelig saldo van f 2811,70. De inkomsten
bedroegen f 17507,06 en de uitgaven f 20318,76.
Per l juni zat er in het reservefonds een bedrag
van f 18881,65.
Het aantal deelhebbers bedraagt thans 18. In totaal
heeft men 313 koeien verzekerd voor f 459700,—.
In het afgelopen boekjaar werden er 12 koeien uit-
betaald voor f 17900,—
De halfjaarlijkse premie voor melkkoeien werd
wederom vastgesteld op 1%, die voor het jongvee
op 1/2% van het verzekerd bedrag.

WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat er tijdens
de wielerronde van Hengelo Gld op 4 juni a.s. weer
een wedstrijd zal zijn van de plaatselijke renners.
Hiervoor dienen zich echter wel minimaal 20 ren-
ners aan te melden.
Opgave hiervoor kan vanaf heden bij
dhr. G. Haaring, tel. 3365.
De start voor de plaatselijke renners is om 13.00
uur en men dient 16 jaar of ouder te zijn.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

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?

REUMABESTRIPNG
MÓÉT DOORGAAN cio

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

HET NATIONAAL REUMAFONDS (JJ)

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455



Mededeling
over SCHOOLAGENDA'S

Voor velen is het schoolseizoen al met succes
afgesloten of men is er druk mee doende dit
tot een succes te laten worden.
Al staan er nu wel vakanties aan te komen,
toch zal men zich al moeten beraden op het
nieuwe schoolseizoen.
Wacht niet te lang, want agenda's zijn een
gewild produkt, leverbaar in meer uitvoeringen

Kom kijken, keuren en kopen bij

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Uw leverancier voor SCHOOLSPULLEN

Studieboeken kunt u als vanouds ook bestel-

len op het adres:

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1253

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Onttrekking van een gedeelte van
een weg aan het openbaar

verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo brengen, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 10, 2e lid van de Wegenwet,
ter openbare kennis, dat voor belanghebbenden
ter gemeentesecretarie, afdeling algemene
zaken (sectie bestuurszaken), vanaf 24 mei
1989 gedurende één maand, ter inzage is gelegd
hun voorstel aan de gemeenteraad om een ge-
deelte van de Heerinkdijk, gelegen tussen de
Zelhemseweg en de Boeijinkweg, welke weg
onder nummer 116 voorkomt op de wegenleg-
ger van de gemeente Hengelo, aan het open-
baar verkeer te onttrekken.
Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen
tot 24 juni 1989 schriftelijk bij de gemeente-
raad worden ingediend.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 23 mei 1989.

WARMWATERBOILER?

»nsfa/;ofiebedr;/f

ORDELMAH- DIJKMAN
Spofstroot 74, 7255 AC Hengelo tGId.l

Te/. 1285

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

GEVRAAGD:

aardbeienplukkers(sters)
Persoonlijk aanmelden a.s. zaterdag

na 13.00 uur
Nu tevens

VERSE AARDBEIEN
van de koude grond

NIEUWE AARDAPPELEN
tegen scherpe prijzen

OPEN:
maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur
vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

BLOEMSIER- EN xr \r**\ »
BONSAI-ATELIER „ I UKCl

Ruurloseweg 43 • 7255 DG Hengelo-G

Telefoon 05753-3339

Verzoek lot uitbetaling R.B.S.
EN

Inleveren van schildersbonnen
op zaterdag 27 mei a.s.
van 9.00 tot 12.00 uur

in café-rest. „Concordia"

Het bestuur

Hout- en Bouwbond FNV

JEUGDDRIEDAAGSE GROEP 8 VAN „DE LEER"

Op zondag 2 juli a.s. vertrekken de leerlingen van
groep 8 van „de Leer naar „Die Hooghe Hoender-
bergh" te Groesbeek. Tijdens deze jeugddriedaagse
ondernemen de leerlingen een zeer vermoeiende en
zware wandeltocht in het natuurreservaat „de duivels
berg" in Berg en Dal. Het is de bedoeling dat men
op vrijwillige basis de leerlingen sponsort per afge-
legde kilometer. De opbrengst is bestemd voor het
missie-zendingswerk van pater Willem Erinkveld
op de Filippijnen. U kunt. op een speciaal daarvoor
ontworpen formulier, zelf het bedrag invullen wat
u per kilometer over hebt voor het missie-
zendingswerk. Doordat het bedrag rechtstreeks kan
worden overgemaakt, blijft er geen cent aan de
strijkstok hangen. In het parochienieuws zal zo
spoedig mogelijk de opbrengst bekend gemaakt wor-
den. Vorig jaar was de opbrengst f 1200,—
Nadat de leerlingen weer op school zijn ontvangt u
een briefje waarop staat hoeveel kilometer zij op
maandag 3 juli a.s. hebben gelopen.
De leerlingen van groep 8 nopen op uw steun en zij
zullen daarvoor hun beste beentje voor zetten.

CJV MEIWANDELTOCHT

Op zaterdag 27 mei a.s. organiseert het CJV Jong Hen
gelo wederom haar jaarlijkse mei wandeltocht.
De start en finish zijn bij het jeugdcentrum De Woa-
ge aan de Zuivelweg te Hengelo Gld Door de keuze
mogelijkheid wat afstand betreft, kunnen zowel jong
als oud, groot of klein aan de wandeling meedoen.
De routes leiden ook dit jaar weer door de prachtige
Hengelose buitengebieden. Onderweg kan uiteraard
weer gerust worden en bij 'n standje een versnape-
ring of een verfrissing worden genomen.
De tocht van 27 mei is reeds de zestiende in haar
reeks. De verwachtig is dat ook dit jaar weer velen
zullen deelnemen. Iedereen krijgt bij het eindpunt
een prachtige medaille, ongeacht de hoeveelste keer
men deelnam.
Inschrijving en start zijn bij genoemd jeugdcentrum
tussen 12.00 en 14.00 uur.

FA. KLEIN WESTLAND EN CPB ORGANISEREN

SAMEN EEN AVOND

De fa. Klein Westland en de CPB Hengelo Gld orga-
niseren in samenwerking met de Stichting Propa-
ganda Groenten en Fruit op woensdag 24 mei een
avond in „Ons Huis".
Door middel van dia's, film en discussie wil men de
aanwezigen kennis laten maken met tal van nieuwe
groente- en fruitsoorten en nieuwe gebruiks-
momenten.

AFZETTING WEGEN

In verband met een te houden wielerronde in het
dorp Hengelo op zondag 4 juni a.s. zullen op die dag
tussen 12.00 en 18.00 uur een aantal wegen worden
gesloten voor alle verkeer., behalve voetgangers.
Het bestreft de navolgende wegen:
Spalstraat, Bleekstraat, vanaf de Spalstraat tot de
Oude Varsselseweg, Asterstraat, Rozenstraat, Lelie-
straat, lekink, Korenbloemstraat, Meidoornstraat,
Prunusstraat, Tramstraat, Kampstraat, St Michiels-
straat, vanaf de Rozenhoflaan tot de Spalstraat.
Raadhuisstraat, vanaf de Banninkstraat tot de Spal-
straat, Zuivelweg.

ZOMERPROGRAMMA VVV HENGELO GLD

Deze week verschijnt het jaarlijkse zomerprogramma
van VVV, dat de diverse evenementen in Hengelo
en Keijenborg gedurende de maanden juni tot en
met september vermeldt.
Het is gemakkelijk te herkenen aan de oranje kleur
die al vele jaren door VVV wordt gebruikt. Het is
gratis verkrijgbaar bij banken, winkels en toeris-
tische bedrijven.
Zoals uit het programma blijkt is er in de zomer-
maanden heel wat te doen in Hengelo en Keijenborg
Ook in „de Reclame" zal regelmatig aandacht aan
het zomerprogramma aandacht worden besteed.
De eerste punten zijn:
zondag 28 mei Stockcarraces (radiografisch bestuur
bare auto's) bij het waaggebouw aan de Konings-
weg te Hengelo Gld (fam. Arendsen).
De organisatie is van de Hengelose modelbouwclub.
Woensdag 31 mei: gezamenlijke fietstocht, start
13.30 uur bij sporthal „de Kamp", organisatie van de
gymnastiekver. „Achilles".


