
58e jaargang no 22 dinsdag 30 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

v^
Barbecuen... dan naar de Keurslager

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

S

BARBECUEWORSTJES

per 3 stuks

Moor de vele liefhebbers

MAGERE

SPEKLAPPEN

295
LENDE BIEFSTUK

EXTRAATJE VAN DE WEEK
Gebr. Rollade 100 gram 195

Gebr. Rosbief 100 gram 195

MAANDAG, DINSDAG. WOENSDAG

500 gr gehakt 4- 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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

w
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

W

•

DEZE WEEK «
w

Eigengebakken
ROGGEBROOD
van 1.39 voor

: 5 GEVULDE KOEKEN
Q

* van 5.25 voor

M

D
w

4.25 u
S

va aiüHVM aa NVA - MMMMVH SIAIHVAV aa NVA

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Verkoop
Bloemenkas

DEZE WEEK:

5 grote FUCHSIA'S 10.00

5 mooie HANGGERANIUMS 10.00

Verder een groot assortiment

PERKPLANTEN
GEMENGD BOEKET 5.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Telefoon 05753-2619

NI lUW VOOR NEDERLAND

Een briljant idee voor een geslaagd examen
of misschien als een troost.

ZIE ETALAGE

Van harte

SUGKESS'
Een charmant sieraad
maakt haar opwachting:
SUCCESS,
14 karaats gouden ringen
met diamant.
Een suksesformule die
diamant binnen ieders
handbereik brengt.
Want kijk maar; er is al
keus voor f 69,-.
Vanaf nu is Success dan
ook voor iedereen
weggelegd!

SUCCESS
gouden sieraden met diamant
waarmee sukses verzekerd is!

SUGKESS'
EEN BRILJANT IDEE

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 Twel b Stationsstraat 9

Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

's MAANDAGS GESLOTEN
Gediplomeerde Opticiens

ff
SPAARHYPOTHEEK"

Loop eerst met ons de vele mogelijkheden

door voordat U een keuze maakt!

assurantie- en makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
SPALSTBAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753-3000
BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL.08340-34025

Wit vezelbrood

Ook U kunt deze week nog kennismaken voor

de introduktieprijs 400 gr nu 1.20

+ WANT WIT BROOD MAG WEER DANK

ZIJ VEZEL WIT

Ze zijn er weer, de LIMBURGSE VLAAIEN

Deze week

* PRUIMEVLAAIEN

al vanaf 4.95

Neem er deze week geen vier maar

* TAKE FIVE
(frambozen-slagroomgebak) voor maar

5.75

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

De zaak voor mensen met smaak!

Uw schoenen laten maken?
Altijd de moeite waard!

Breng ze daarom voor reparatie naar vakman:

DE SCHOENMAKER

WILLEM VAN HAL
RAADHUISSTRAAT 51c - HENGELO (GLD.)

Gun schoenen een 2eronde. Weggooien is zonde!
In verband met de VERHUIZING van onze schoenmakerij naar de

Molenhoek

zijn wij gesloten van 1 t.e.m. 5- juni
Vanaf DINSDAG 6 JUNI staan wij weer volledig ingericht voor u
klaar op ons adres RAADHUISSTRAAT 51c, achter Woonwinkel Lub-
bers, naast vishandel „Hengel", tegenover de Edah.

De schoenmaker Willem van Hal

Deze week

uit de oven

in de winkel
rffisteWtker

J/fngelo

Woensdagmorgen:

tarwe rozijnebolletjes 5 stuks 2.00

Woensdagmiddag:

saucijzebroodjes

Donderdagmorgen:

sema fluit

Donderdagmiddag:

appelsnit

Vrijdagmorgen:

mini pizza's

Vrijdagmiddag:

Zoete croissants gevuld met kersen
per stuk 1.65

5 stuks 6.50

per stuk 1.65

per stuk 6.98-

per stuk 1.75

Zaterdagmorgen:

uienkruier

Zaterdagmiddag:

aardbeienschelpen

fS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

250 gr 1.59

per stuk 1.65

Jozef Schabb/n/c
Spalstraat 21 - Hengelo Gld . Tel 05753-1250

12 stuks KIWI 6.95

3kg Lombarts HANDAPPEL 5.00

1 zak gesn. SNIJBONEN 2.95

Uit onze rauwkostkeuken:

Gemengde SALADE 250 gr 1.95

Kerkstraat 6

H.O.H. GEHAKT
500 gr 4.4»
ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.00

FIJNE LEVERWORST

100 gram 0.98

GEKOOKTE WORST
100 gram 1.18

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



Zaterdag 20 mei 1989 kan voor ons niet meer
stuk,

want wij kregen twee dochters tot ons beider
geluk.

MARISKA WILLEMIEN

en

SUZANNE CHRISTINE

Trees en Gerrit Enzerink
7251 PM Vorden, Lankampweg la

HENK LUBBERS

en

JANNIE TE VELDHUIS

gaan trouwen op woensdag 7 juni '89
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 12.00
uur in de Goede Herder Kapel te
Veldhoek door ds P. Hendriks.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo Gld.

Wij gaan wonen:
Molenenk 7, 7255 AX Hengelo Gld

Op vrijdag 9 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwe-
lijk te herdenken.

HENDRIK SCHOLTEN

GERDA SCHOLTEN-BERENDSEN

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in
Hotel-restaurant Langeler, Spalstraat 5, te
Hengelo Gld.

7255 BK Hengelo Gld, mei 1989.
Raadhuisstraat 3.

Als leven lijden wordt
is sterven een gewin.

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij
voor ons heeft betekend, maar toch bedroefd,
geven wij u kennis dat heden na een kort-
stondig maar moedig gedragen ziekte van ons
is heengegaan, mijn inniggeliefde man, onze
zorgzame vader en opa

GERRIT HENDRIK BOSCH
echtgenoot van Willemina Johanna Hissink

op de leeftijd van 76 jaar.

W. J. Bosch-Hissink
A. Wiggers-Bosch
J. J. M. Wiggers
Henry
Marco

7255 LL Hengelo Gld, 22 mei 1989.

Menninkweg 2.

De begrafenis heeft vrijdag 26 mei j.l. plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

GROOT
RESTAURATIEFEEST

op vrijdag 2 juni
van 19.00 tot 23.00 uur

en zaterdag 3 juni
van 10.30 tot 23.00 uur

ten bate van de Willibrorduskerk
te Steenderen

Diverse attracties.

Ook is er een kleine ROMMELMARKT

Optredens van: „de lesseldarpers" op vrijdag-
avond en de rockgroep „Covik" op zaterdag-
avond

Avond-
wandel-
vierdaagse
„PAX"

5 t.e.m. 9 juni a.s.
Afstanden 5 en 10 kilometer

Elke avond starten vanaf 18.00 uur op sport-
park „Elderink".

Feestelijke intocht vanaf sporthal „de Kamp",
vrijdag 9 juni, 20.00 uur

Inschrijfgeld f 2.75 tot 14 jaar
boven 14 jaar f 3.75

Groepen boven 10 personen f 0.25 p.p. korting

Inschri j f adressen:

H. Groot Wassink, Meidoornstraat 2
B. Chr. van Petersen, de Heurne 39
Sporthal „de Kamp"
Zwembad Hengelo Gld
Inlichtingen: tel. 05753-1873

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"

Het spreekuur voor woningzoekenden Hen-

gelo Gld, d.d. 2 juni 1989 is

verplaatst naar vrijdag 9 juni '89

Dit spreekuur vindt als gewoonlijk plaats van

19.00 tot 20.00 uur in ons kantoor Spalstraat 41

te Hengelo Gld

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
ICRESCENDO

Zaterdag 17 juni 1989:

R O M M E L M A R K T
in de Spalstraat te Hengelo Gld nabij de
Welkoopwinkel.

De verkoop start om 10.30 uur.

Verkoop van allerhande goederen, meubelen,
huishoudelijke artikelen, glaswerk, schilde-
rijen, boeken, tweede hands kleding
Beschikbaar een aantal instrumenten voor de
meest biedende.

Indien men nog materiaal voor de Rommel-
markt ter beschikking heeft, dan opgave onder
nr. 1782 (Waarlo)
2e hands kleding gereinigd aanbieden.

Zaterdag 24 juni 1989:

C O N C E R T
in de Kerkstraat te Hengelo Gld, op het plein
voor boekhandel Wolters.
Voorafgaande aan het concert een korte rond-
gang door het dorp.

Aanvang 19.30 uur.

Optreden van muziekkorps en het tamboer-
lyrakorps.
Mogelijk ook gastkorps aanwezig.

Secretariaat „Crescendo":
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

NIET STOREN.
Maandag vijf, dinsdag zes

en woensdag zeven juni,

want dan richten wij onze

zaak opnieuw in

Donderdagmiddag 8 juni

feestelijke heropening

HARMSEN
IJZERWAREN
BANNINKS1RAAT 4

7255 AW HENGftO (G^ TH.05753-1220

DUITS
BROOD
Brood met
karakter

Deze week:

OBERLaNDER

NNIND/VtCLENB/IKKERS

1.25

ROGGE ROZIJNENSTOET 1.50

HARDE BROODJES 6 voor 2.25

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO 'Gld.)

RIB- EN HAASKARBONADE

500 gr 4.60

CASSELLERRIB 100 gr 1.90

GEGRILDE WORST

100 gr 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tol. 06753-1320

DRINKYOKI
dhr. smaken liter van 159 voor

YOKI DRINK
voor de schoolgaande jeugd

200 ml. 79

DAN UP drinkyoghuri

div. smaken ƒ 49

MAGERE YOGHURT

liter AHrirdiv. smaken

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

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 27 juni 1989

Liter v.d. Eelaart JENEVER 18.45
Liter Dujardin VIEUX 18.75
Liter Boomsma VLIERBESSEN 15.95
Liter Sonnema BEERENBURG 17.95
Liter Mispelblom BRANDEWIJN 20.95
Fles Gorter JAGDBITTER 13.95
Fles Bootz RUM wit/bruin 15.95
Fles WHISKY William Lawson 20.95
Fles de Kuyper PEACHTREE 14.95
Krat Hertog Jan BIER 17.95

Bierspecialist 't Hoekje
ook aanwezig op de Festy-Varia op
4 juni a.s. in Keijenborg

HERCULES SAXONETTE

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

Even

uw aandacht

Muziek beluisteren is ren leuke passieve bezig
heid, maar het zelf beoefenen is aktieve bezig-
heid.

„Crescendo" draagt net als de andere muzikale
groeperingen in de gemeente,bij tot cultuur-
behoud.

Naast het muziekkorps, dat ook wel nieuwe
leden gebruiken kan, is de aandacht gericht
op het

tamboer-lyrakorps
Door verloop in het ledenbestand /.i j n er enige
instrumenten vrijgekomen, dus kans voor velen
ledere donderdagavond wordt er geoefend in
de oefenruimte bij de fam. Meerbeek aan de
Zelhemseweg 3 te Hengelo Gld.
Instructeur is Bert Rietman en tamboer-maitre
Jan Frits.

CHR. MUZIEKVERENINGING

„ C R E S C E N D O "
HENGELO GLD

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) - 05753-3460

HEEFT U ONZE

HOLLANDSE NIEUWE
KOI

2.50

BAKFILET

kg 13.50

AL GEPROEFD?

PER STUK



METAA1WARENIABRIEK
lbeleveringsbedii|l Eigen gefeedschapmakerii

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming, die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
produkten. Deze produkten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit
plaatstaal. De fabricage vindt plaats
op onze moderne, grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) of met eigen
ontwikkelde en vervaardigde stem-
pels voor de grotere series.
GOMA B.V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo Gld.

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke sollicitatie met
vermelding van opleiding en er-
varing te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Teunissen,

Ruurloseweg 80a, 1255 MA Hengelo
Gld, - Tel. 05753-2710.

In onze gereedschapmakerij is plaats voor een

ervaren stempelmaker m/v
Leeftijd 25- 35 jaar.

Tot zijn/haar taak behoort het zelfstandig van gedetailleerde

tekening kunnen vervaardigen van diverse soorten stempels,

mallen en speciaalmachines. Het bewerken van materiaal ge-

schiedt deels op konventionele verspanningsmachines en deels

op CNC gestuurde machines.

Kandidaten dienen een MTS of gelijkwaardige opleding b.v.

Bemetel gereedschapmaker, te hebben genoten en over een

goede dosis technische interesse te beschikken.

Daarnaast moet hij/zij bereid zijn eventueel bedrijfsgerichte

cursussen te volgen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-

procedure.

speciale aanbieding

RQZENGAARDS
5 ! A A /TT TTTE1 OPENBARE BASISSCHOOL

^ V V l_j l L/UiHENGELO GLD.

Hoera, onze school is Maar!
Daarom houden wij

OPEN HUIS
en wel

op woensdag 7 juni van 18.00-21.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!

TEAM, OUDER- EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
„ROZENGAARDSWEIDE"

Rozenstraat 14 - 7255 XT Hengelo Gld

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
ÜKOGISTElil-J

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Een taart is altijd feest,
daar zorgen wij voor. Of
het nu Hengelo is of de
rest van Nederland.
Bakkerij Kreunen's Gebak
Express valt overal in de
smaak. Tel. 05753-1474

SEBOÜ Tapijtreiniger
zonder nattigheid. Vraag
rustig advies. Uw drogist
Goossens, Keijenborg
Tel. 1297

Maisovit wel zo gezond,
wel zo lekker. Exclusief
gebakken door bakkerij
Hekkelman, Raadhuis-
straat 35, Hengelo Gld

Kringloop en reclycling
Zelhem vraagt spulletjes
uit grootmoeder's tijd.
Tevens gevraagd sloop-
auto's, ijzer, metalen
Tel. 08342-3550

Te koop alle soorten kool
planten. Hendriks, Hen-
gelosestraat 26, Keijen-
borg, tel. 1448

Te huur 2 stacaravan in
Eifelgebergte W. Duitsland
(Monschau) G. Roenhorst,
Karspel 32, Hengelo Gld
Tel. 05753-1745

Weggevlogen dwergpapa-
gaaitje, groen met rose-
rode kop. Wie heeft hem
gevonden? A. Duitemeyer
Tel. 2471

Te koop hoekwoning +
berging, garage in Hen-
gelo Gld. Ind.: begane
grond: hal, kamer, keuken
berging. Ie verd.: 3 slaap-
kamers, voorzien van vaste
kasten, douche. 2e verd.:
zolder. Tel. 05753-3025, na
7 uur.

Wasbare MUURVERF, 4 kg, op = op. Drogisterij
Goossens, Keijenborg, tel. 1297

Voordeel-

Prijs £ 34.90

T.E.M. 31 AUG.:

15.90

Zolang de voorraad

strekt

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

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week 16 t.e.m. 22 mei 1989

Deze week werd door ons een bestuurder van een
bromfiets bekeurd terzake het rijden op een opge-
voerde bromfiets.
Aanrijdingen vonden plaats op:
de Varsselseweg, een achteruitrijdende vrachtwagen
reed tegen een inhalende personenauto. Materiële
schade was het gevolg.
de Past. Thuisstraat, een inhalende motorrijder reed
tegen een linksaf slaande personenauto. Ook een 2e
personenauto werd beschadigd.
de Past. Thuisstraat, aldaar reed een automobilist
achteruit tegen een lantaarnpaal,
de Wolsinkweg, een automobiliste reed vermoedelijk
te hard bij een onoverzichtelijke bocht. Zij kon haar
voertuig bij het zien van een tegenligger niet op tijd
tot stilstand brengen. Gevolg aanrijding met mate-
riële schade.
Diefstallen vonden plaats:
van een afrastering aan de Wichmondseweg werden
bordjes met opschrift „pas op schrikdraad" ontvreemd
Een onafgesloten fiets werd weggenomen bij een
horecagelegenheid.
Na het openbreken Van een ijskast hebben onbeken-
den ijs ontvreemd bij een horecagelegenheid.
Bemiddelend is opgetreden tussen buren in verband
met overlast blaffende hond.
Nadat een inwoner van Hengelo Gld overlast had be-
zorgd in een horecagelegenheid is hem de toegang
ontzegd.
Door ons is op zondag 21 mei 1989 tegen enkele per-
sonen proces-verbaal opgemaakt terzake baldadigheid
eenmaal terzake baldadigheid plegen in een tuin
van eenander;
tweemaal terzake het zich bevinden op het zwem-
bad in de nachtelijke uren.

BLOEDPLASMA-AVOND RODE KRUIS

Tijdens de halfjaarlijkse bloedplasma-avond van het
afdeling Hengelo van het Ned. Rode Kruis hebben in
totaal 272 donoren vrijwillig bloed afgestaan.
Aan een zestal personen werd door de voorzitster,
mevr. Eil, een zilveren draagspeld uitgereikt omdat
zij 25 keer bloed hadden gegeven.
Het Rode Kruis kan terugzien op een zeer geslaagde
avond en dankt een ieder die vrijwillig heeft mee-
gewerkt aan het welslagen van deze avond.
De volgende aktiviteit is weer volop bezig, namelijk
de landelijke collecte. Het kan zijn dat bepaalde
straten niet worden bezocht door collectanten. Mocht
dit het geval zijn dan kunt u uw eventuele bijdrage
storten op rekeningnummer 3274.07.972 van het Rode
Kruis, bij de Rabobank.
De onlangs gehouden ledenwerf-aktie heeft voor de
afdeling Hengelo 105 nieuwe leden opgeleverd. Een
gweldig succes.
Ook dit jaar zullen wederom 7 personen uit onze ge-
meente deelnemen aan vakantieprojekten van het
Rode Kruis. Over dit aantal is de afdeling Hengelo
zeer verheugd.

AVOND WANDEL VIERDAAGSE „PAX"

De v. en a.v. „PAX" houdt dit jaar haar traditionele
avondwandelvierdaagse van 5 t.e.m. 9 juni a.s
de afstanden zijn 5 en 10 kilometer
Jammer is het dat de laatste jaren de deelname wat
minder wordt. Voor de organisatie wordt het zo ook
moeilijk om dit evenement elk jaar te organiseren.
Daarom wordt er een dringend beroep op u gedaan
dit jaar in te schrijven om samen de mooiste plekjes
van Hengelo Gld te bekijken, en wandelen is gezond
Voor iedereen ligt aan het eind een medaille klaar
dus geen nummers meer zoals voorgaande jaren.
Voor de inschrijf adressen zie men de advertentie in
dit blad.

Chanty top voor slechts
f. 1,98 + het derde potje

gratis

Buurtsuper v.d. Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

REISJE NVEV
Ook dit jaar werd er een reisje gemaakt. Met stra-
lend weer en een jarige buschauffeur vertrokken 2
bussen richting Lage Zwaluwe, voor een rondvaart
door de Biesbosch.
Na een leerzame en heerlijke tocht werd de reis
voortgezet naar het vestingstadje Heusden, waar de
dames zelf hun tijd konden indelen.
Er werd veel gewandeld en ook op de vele terrasjes
was het heerlijk verpozen.
Ter afsluiting van dit zeer geslaagde reisje genoten
de dames van een voortreffelijk diner bij restaurant
„de nieuwe zweep" in Klarenbeek.
Rond 9 uur 's avond keerde het gezelschap terug in
Hengelo.

2-UURS CROSS WOSSINKBOS
Onder stralende omstandigheden hebben onlangs 15
teams met elkaar de strijd aangebonden op het cir-
cuit Wossinkbos in de 2-uurs cross van Hamove.
l team stak met kop en schouders boven de rest uit
nl. de gebr. Berendsen, die na l uur rijden reeds
3 ronden voorsprong op de rest hadden.
De uitslag na 2 uur rijden was als volgt:
1 H. Berendsen-E. Berendsen 89 ronden
2 H. Hilferink-T. Arendsen 86 ronden
3 B. te Slaa-W. Arendsen 84 ronden
4 W. Zwe'verink-M. Bulten 83 ronden
5 J Mokk.ink-J van Londen 82 .ronden

FEESTAVOND BILJARTERS DISTRICT
DOETINCHEM
Na een zeer succesvol seizoen gaan de biljarters van
district Doetinchem en omstreken het seizoen af-
sluiten en zoals sporters dat meestal doen ,gaan ze
de gewonnen bekers uitreiken
Ook zullen de kampioenen worden gehuldigd
Dit seizoen viel het distrikt grandioos in de prijzen
want maar liefst 4 nationale titles konden worden
bijgeschreven .
De kampioen uit het distrikt wacht een grandioze
huldiging. Maar de avond zal zeker vooral in het
teken staan van de 4 landskampioenen Harry Meyer,
Hans Maassen, Roland Duis en het distriktsbestuurs-
lid Johan Taken.
Het is voor de biljartver. „Concordia'54" een grote
eer om op hun zevende lustrum de feestavond te
mogen organiseren. Ze doen dit zo vaak dat een
gezellige avond zeker gewaarborgd is, gezien de
resultaten in de voorgaande jaren.
Het distrikt Doetinchem telt op dit moment ruim
1000 leden en opvallend hierin is de toenemende
belangstelling bij de dames.
Op zich is dit natuurlijk geen wonder daar de biljart
sport een vrouwvriendelijke sport is en zijn imago
kroegsport allang heeft verloren.
Ook de deelname van 60-plussers gaat steeds beter,
hetgeen natuurlijk komt door de meer vrije tijd die
ter beschikking staat.
De feestavond van het distrikt Doetinchem en om-
streken wordt gehouden in zaal Concordia te Hen-
gelo Gld op zaterdag 3 juni en de aanvang is 20.00
uur.

EXPOSITIE „DE BLEIJKE"
Zaterdag 3 juni opent „de Bleijke" weer haar deuren
voor een nieuwe tentoonstelling met schilderwerken
van mevr. Toos Mulder uit Steenderen. De expositie
begint met een demonstratiemiddag die zal duren
van 14.30 tot 17.00 uur.
Mevr. Mulder weet zelf de kleinste details met grote
precisie weer te g ven. Dit is het ook wat een bijzon-
dre dimensie geeft aan haar realistische schilderijen.
Sinds een jaar of drie schildert mevr. Mulder nu,
maar schilderijen maken doet ze pas één jaar en dit
is het vermelden zeker waard, want aan de schilde-
rijen zelf is dit niet te zien.
Vroeger op school kon ze al wel goed tekenen, maar
dat is nooit echt uit de verf gekomen. Met de zoge-
naamd volksschilderkunst is het allemaal begonnen,
maar daar stapte ze gauw vanaf.
Aan de keukentafel beschilderde ze eieren en het
liefst hele grote. Een delfts-blauw tafereel, een land-
schap of een boerderij. Door de ronde vorm van
het ei krijgt het geschilderde een aparte dimensie.
De keukentafel was natuurlijk een allerminst ge-
schikte plek, nu beschikt mevr. Mulder over een
eigen kamertje in huis, waar ze alle gelegenheid
heeft om te schilderen.
Mevr. Mulder heeft zich vrijwel alles eigen gemaakt
Lezen over haar hobby doet ze weining, ze pak liever
de penseel en gaat aan de slag.
Waar ze wel over leest en in geïnteresseerd is, dat is
het leven van andere schilders, zo is ze een groot
bewonderaar van bijv. Vincent van Gogh.
Eén keer ereder was het werk van mevr. Mulder te
zien tijdens de creatieve dag in Steenderen.
De expositie in „de Bleijke" zal duren t.e.m. vrijdag
30 juni 1989. Openingstijden zijn dagelijks van 14.00
tot 17.00 uur.

HULDE AAN
Als men dit woord ziet en gebruikt, denkt
men gelijk aan feestvieren.

„Feestjes bouwen", als cultuur, daarin zijn de
Achterhoekers zeer goed in en creatief.

De buurt gaat dan met het boodschappenlijstje
naar de boek- en kantoorboekhandel voor:

• CREPE-PAPIER
• ROZENDRAAD - BINDTOUW
• HULDEPLATEN
• SERPENTINES -. CONFETTI
• PAPIEREN ZAKDOEKJES

Ook de feestelingen zelf hebben dan een hele
waslijst aan wensen:

RECEPTIEBOEKEN EN ROLLEN
GOUD- EN ZILVERPENNEN
GEKLEURD KARTON EN PAPIER
GUIRLANDES (feestslingers)
FOTOLIJSTEN (hout - metaal)
FOTO-ALBUMS - PLAKBOEKEN
REPORTAGE-ALBUMS

WOLTERS
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

GRAND PRIX MOTOR-CROSS 250 CC
ZONDAG 4 JUNI IN HEERLEN
KAN JOHN V.D. BERK DE DRUK VAN HET
FAVORIET-ZIJN AAN?

Zondag 4 juni zal op één van Nederlands mooiste
circuit, het Hellegat in Heerlen de Nederlandse
ronde om het wereldkampioenschap motorcross in
de klasse 250 cc worden verreden.
Het is daarom zo spannend omdat de wereldkam-
pioen een Nederlander is, te weten John v.d. Berk
en dat niet alleen, er is voor de overwinning nog
een Nederlandse kanshebber, Gert Jan van Doorn,
die onlangs van motormerk verwisselde, van Cagiva
naar Suzuki en meteen de sterren van de hemel rijdt.
Dit ondermeer door zeer goede resultaten in Zalt-
bommel en in Markelo, waar hij met zijn 250 cc
menige rijder met een 500 cc tie loef af stak, o.a.
Kees van der Ven.
Of wereldkampioen John v.d. Berk de druk aan kan
zal moeten blijken, want er zijn meerdere kapers
op de kust, zoals de Fransman Jean-Michel Bayle,
de Engelsman Jeremy Whatley de Amerikaan Broc
Glover, de Fin Pekka Vehkonen en zoals genoemd
onze landgenoot Gert Jan van Doorn, die nu op
Suzuki, van veel ellende is verlost.
Dit zag men onlangs in de GP van Oostenrijk op het
moeilijke en zware circuit van Sittendorf waar de
favorieten naar voren kwamen zoals Bayle, Glover,
Whatley en van Doorn. V.de Berk was daar niet in
goede doen en zal ongetwijfeld in Heerlen willen
laten zien tot wat hij in staat is en dat is veel. Dat
betekent dat het vele publiek dat ongetwijfeld weer
zal komen, van veel strijd zal kunnen genieten.
Coureurs die ook regelmatig van voren te zien zijn
zijn de Amerikaan Rodey Smith en de Engels man
Rob Herring. Zij zullen op het buitenlands aan-
doende circuit ook wel eens voor verrassingen kun-
nen zorgen. Niet dat hij direct bij de eersten rond
zal rijden, maar toch goed voor een goede klassering
is de Ulftenaar Frank Lach, die het vooral in het
Nederlands kampioenschap tot nu toe, erg goed doet.
Hij zal zich tijdens de kwalificaties op zaterdag 3
juni moeten bewijzen en zo zijn start in de GP van
zondag afdwingen. Wij wensen hem alle succes.
Naast de GP-klasse komen ook de 250 cc Sen. en
500 Nat. aan het vertrek. In de 250 cc starten als
streekfavorieten o.a. Erik Looman uit Zelhem. Peter
Bergsma uit Hummelo en Erwin Sanderman uit
Markelo. Het is Voor hen een goede training voor
de kampioenswedstrijd van zondag 11 juni a.s. in
Hengelo Gld op circuit 't Zand.
Het derde onderdeel van het programma zijn de
500 cc Nationalen. Paul Botteram uit Doetinchem
start in deze klasse.
Zaterdag 3 juni zijn de kwalificaties voor de GP
van 15.15 tot 17.00 uur.
Zondag 4 juni wordt al om 9.00 uur begonnen met de
vrije training voor de GP. de tijdtraining start om
10.30 tot 11.30 uur en de start van Ie manche is om
13.30 uur. De 2e manche begint om 16.15 uur.
Voor de toeschouwers stelt de SMC Heerlen, organi-
sator van deze wedstrijd, 500 zitplaatsen gratis ter-
beschikking.
Dat wordt zondag 4 juni weer genieten geblazen op
het Hellegat circuit in Heerlen.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkoarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862



ATB-rage, over-
gewaaid uit de USA, wint
ook hier snel terrein.
Gazelle ATB begint waar
gewoon fietsen ophoudt
Dwars door 't weiland,

Gazelle
ThëWildbikes,

puur avontuur..!
bossen, duinen en langs het
strand...

Deze stoere Fieldcruiser
van Gazelle, niet te temmen,
18 'duimVersnellingen,
f845,-.

Go Gazelle...! Kijk bij ons!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.^

Dit laatje
Granny Smiths

!1/2 kg

Kiwi's

500 gr

399

299

Rauwe boeren-

ham 100 gr

AH huzaren-

slaatje 150 gr

219

69

WAARDEBON

Magere VARKENSLAPPEN

kg 698
ZATERDAGVOORDEEL:

Mager frican-

daeu of ham-
lappen kg

Ma. en di. 5 en 6 juni:

Rib- en haas-
karbonade

kg

998

898

Jacky smulpud- ^^

ding 500 grl A O
4 smaken ' ̂ ^ *

AH boerenland

karnemelk liter 129

Florijn jonge

jenever liter

Pina colada van

Heublein liter

1795

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

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

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 onkruidbestnj-

ding van o.a. akkerranden erf en

erfbeplanting

Dit alles voor een aantrekkelijk

tarief

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUÏNTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Kijk ook eens wat vaker

in de spiegel van de

KAPPER

Meimuelundk

VOOR DAMES EN HEREN

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met gezichtsbruiner
Bel gerust voor verdere informatie

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Inspraak bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat vanaf l juni 1989
gedurende 14 dagen, tijdens de kantooruren,
ter gemeentesecretarie (sectiebestuurszaken)
het voorontwerp van het bestemmingsplan
Regelinklaan-West 1989, nr. 2 ter inzage ligt.

De aanleiding tot een wijziging van het geldende
bestemmingsplan is gelegen in het verzoek van
de eigenaar van het pand Ruurloseweg 2 te
Hengelo dit bedrijfspand aan de zuidzijde uit
te kunnen breiden met een magazijn voor in-
ruilmeubelen.

Gedurende genoemde termijn van 14 dagen
kunnen de ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke
en rechtspersonen schriftelijk inspreken op
basis van de ter inzage liggende stukken.

Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de daartoe aangewezen ambtenaren.

De schriftelijke inspraakreaktie dient u^e rich
ten aan burgemeester en wethouders van Hen-
gelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo, 30 mei 1989.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

Erres portable kleuren-tv
RS 140201:
D Portable kleuren-tv met

37 cm beeldbuis. Geheu-
gen voor 200 voorkeurzen-
ders, druktoetsen en af-
neembare telescoop anten-
ne. Leuk voor de slaapka-
mer of de caravan.

Erresprijs 689,-

ONZE
AKT1EPRIJS 499

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezer*

Be! UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 Telefoon 06T53-1B06

NU OOK REPARATIE VAN

KLJ3N-HUI8H. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Sluiting gebouwen

In verband met de jaarlijkse personeelsreis zijn

alle afdelingen ter gemeente-secretarie (Raad-

huisstraat 20) en de gemeentewerkplaats (Zel-

hemseweg 38)

gesloten op vrijdag 2 juni 1989.

Het gemeentebestuur

U BENT VOORDELIG UIT MET

TUINMEUBELEN
banken - parasols

kussens enz.

VAN

JANSEN - Smid
Bleekstraat l - HENGELO GLD
Tel. 05753-1360

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 \T ] ' »
BONSAI-ATELIER „ I UKC1

Ruurloseweg 43 • 7255 DG Hengelo-G

Telefoon 05753-3339

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 4 JUNI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Politton

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds Brinkerink

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 3 juni 19.00 uur H. Mis
m.m.v. het kerkkoor

Zondag 4 juni 10.00 uur H. Mis
m.m.v. het jeugdkoor „de Steylandertjes" uit Tegelen

Dinsdag 6 juni 19.00 uur Avondmis in „de Bleijke"

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 29 mei t.e.m. 4 juni
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

Apotheek Hengelo Gld., Spuistraat 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.


