
58e jaargang no 24 dinsdag 13 juni 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), S teender e n,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Samen sterk voor Nederland in Europa

JEAN PENDERSlijst 2 CDA

Barbecuen... dan naar de Keurslager

HAMBURGERS 4 halen, 3 BETALEN

VERSE KIPPEBOUTEN

495

Voor de vele liefhebbers
RUNDER

VERSE WORST

500 gram
VARKENS

FILETROLLADE

795

EXTRAATJE VAN DE WKK
Gek. Ontbijtspek 150 gr 150
Gelard. Runderlever 150 gr 150

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

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

Vemen hem
lekker met
vaderdag

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

* VADERDAGTAARTJE 8.95

* CARAMELPUDDING 4.95

* blikje ouderwetse
BORST-BOLLEN 4.50

Ook ruim gesorteerd in chocolade-
dozen en bonbons.

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

De zaak voor mensen met smaak!

ATTENTIE!!

Wij zijn met vakantie van

19 t.e.m. zaterdag 24 juni
Maandag 26 juni bakken we ze weer bruin

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Laat geen stem verloren gaan!!!
Stem donderdag 15 juni

Kies lijst l, Piet Dankert, dan zegt

U ja tegen de PvDA

voor een rechtvaardig Europa

SPEKLAPPEN
508 gram

Maak vader blij met een

S C H E E R A P P A R A A T v a n

winters
vanaf 55.--

TONGEWORST
100 gram

BOERENLEVERWORST

100 gram

3.48

1.30

1.28

0.98

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Veilig verstopt: vaders cadeau!
Nog een paar nachtj'es slapen
en dan krijgt hij van ons allemaal
een echte Gaz , oeh...
bijna verklapt...

Vaders rijden liever Gazelle..!

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11. 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein bandend

MUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!

Dinsdag 20 juni a.s.

organiseert muziekschool

HANS SCHEERDER
in samenwerking met zijn leerlingen een grote

voorspeelavond
Aanvang half acht in zaal Concordia

te Hengelo Gld

Toegang gratis

Inlichtingen:

muziekschool HAMS SCHEERDER
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld - Tel. 05753-2974

Ambachtelijk
vers uit onze

winkeloven

• - . T. -y --\ • ir s v

rffisteWdter
Spdstnam Tel iqo Jfatgeb

Woensdagmorgen:

Krentebollen

Woensdagmiddag:

Kwarkrondies

Donderdagmorgen:

Tij ge rb rood

Donderdagmiddag:

Shoarma snacks
Vrij dagmorgen:

Krenteslof

Vrijdagmiddag:

Ham-prei taartje

5 stuks 2.10

5 stuks 5.98

400 gr 1.25

5 stuks 5.98

450 gr 2.98

5 stuks 5.98

Zaterdag]

Limburgse vlaai, de echte, per stuk 10.98
Maandagmorgen:

Kadetten 5 stuks 1.98
Dinsdagmorgen:

Harde broodjes 5 stuks 2.00
Dinsdagmiddag:

Asperge-ham snacks 5 stuks 5.98

fS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 . Hengelo Gld - Tel 05753-1250

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Ke^enborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg Tel. 1307

Zilveren set:
Zilveren ring
met zirkonia 35,-
Oorknoppen 27?°
Bijpassende hanger 19?°

Horlogerie-Coud-Zilver-OptieK
Spalstraat 15 Hengelo (Gö> Tel 057^3-1374
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VOOR VADER

Geef vader een

L.P.
M .C. of
C.D.

i

„DE SPANNEVOGEL"

SCHRÖDERSTOEEEN

WEEKAANBIEDING: é

S T O F F E N
Viscose
in gebloemd - gestreept of effen

Katoen
strepen - effen

Zijde yersey's -

jogging stoffen

in leuke kinderdessins

16.95 per m, 2 m voor 25.-

SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1 - Hengelo G ld. Telefoon 05753-1232

Vaderdag

Verras vader eens

met o.a.:

LUCHTBUKS

TUINBANK

PARASOL

TUINSTOEL

En nog vee/ meer.

teveel om op te

noemen

Dit alles

verkrijgbaar bij

FA. J A N S E N - s m i d
Bleekstraat l - Hengelo Gld - Tel 05753-1360

P.S. Nog enkele

inruil LUCHTBUKSEN

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én a

Bescherm en merk uw waarde-

volle eigendommen!

Zaterdag 17 juni a.s.

Van 9.00 tot 17.00 uur in het politiebureau te
Hengelo Gld gelegenheid tot het laten merken
van uw goed (w.o. ook fietsen), c.q. het ver-
krijgen van informatie hierover, alsmede een
graveer pen.
(Beperkt aantal voorhanden)

Tevens info m.b.t. afwezigheidsmelding i.v.m.
naderende vakantieseizoen

RUNDERSTOOFLAPPEN

mager 500 gr 8.50

ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.00

SLAGERSHAM - 150 gr 1.95

WEER VOLOP VOORRADIG:

vakantievlees in blik

Past. Thuisstraat O

KEIJENBORG

Tel. 06758-1320

Vaderiseven fietsen,
En hoe!

Geef 'm op Vaderdag een Batavus en
hij is voorlopig weinig thuis.

"Even 'n eindje fietsen schat",
terwijl hij vroeger met geen stok
op de fiets was te krijgen! Neem
voor de gezelligheid zelf meteen
ook maar 'n Batavus.

Wij bieden keus genoeg.

f

BATAVUS TOPPER
Kompleet uitgerust
en toch
al vanaf: 699.-

BATAVUS
de f iets die je niet voelt

FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

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

VADERDAG-TIP
Heeft vader vermoeide en branderige voeten?

DAN

Kneipp kruiden voetbadzout
VAN 9.75 NU O. D3

VERDER GROTE SORTERING

after shaves - toilettassen enz.

BIJ AANKOOP VANAF f 25.—

tube Fresh-UP doucheschuim

van 3.95

gratis
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Wegens vakantie gesloten:

van vrijdag 16 juni

t.e.m. vrijdag 23 juni
Voor spoedreparaties naar:

H. BERENDSEN, Poelsweg 23, Keijenborg,
Tel. 2694

INSTALLATIEBEDRIJF

BENNIEBESSELINK
Hengelosestraat 18 - Keijenborg

Voorde
landbouw

Het grasland in Nederland
Groenten uit eigen hof
Verbouw van voedergewassen
Teelt van suikerbieten

Weet wat ge voert

Praktische geitenhouderij
Het ABC van de geitenhouder

Gezonde geiten

Praktische paardenhouderij
Paardenvoeding in de praktijk

Hoefverzorging en hoefbeslag

Klauwverzorging bij het rund
Runderrassen in de EEG
Renderende rundveehouderij
Rendabele rundveevoeding

Munt uit melk

Varkensvoeding in de praktijk
Welvarende varkens

Werktuigen en machinale landbouw
Motorkettingzaag

WOLTER
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

l

•• r • • • -. • . •• • •

De kwaliteit van Casio koopt u tijdelijk heel voordelig

Bijzonder mooi, maar vooral duidelijk en elegant, met

echt leren band en mineraalglas

nu 98.»

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeloG. Spalstraat 27 Twello Stationsstraat 9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057I2-720II

GEDIPLOMEERDE VAKMENSEN

's MAANDAGS GESLOTEN

C A S I O

:' • v

l VrA
Pantalons, overhemden, pullovers, sweatshirts, jacks, blazers,

sokken, dassen, pyama's, kamerjassen, hoeden, petten,
Avion - Bon Giorno ondergoed etc. etc.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Vaderdag-aanbiedingen

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

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

In verband met de Europese Verkiezingen zal
het spreekuur van burgemeester en wethouders
op donderdag 15 juni a.s. VERVALLEN

Verwen VADER met een

FAUTEUIL

van

„DE SPANNEVOGEL"



Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat 14. 7255 AC Hengelo fG/dJ

Tel. 7285

Het adres

voor prachtige

vaderdag-

cadeaus

v.a. 99.503-kops

transistorradio's -

radio-cassetterecorders

cassetterecorders - bureaulampen

pechlampen - zaklantaarns

Dit laatje
niet schieten.

Verse aardbeien

500 gr

Italiaanse

sperciebonen

500 gr

250

175
Westfaalse

saftschinken

100 gr

Kipfilet

gebraden 100 gr

229

189

WAARDEBON

500 gr GEHAKT h.o.h. +

500 gr fijne BRAADWORST

samen 698
ZATERDAGVOORDEEL:

Varkensfilet

100 gr 149
Ma. en di. 19 en 20 juni:

Verse braad-

worst kg

Blanke vla

liter 189
Wit of tarwe

brood altijd
gratis gesneden

V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Boomsma

bramen j enever

liter

1795
1575

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

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

Herfst- en helder verven

Standverven aflak

Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad

Transparant copperant

Preserfine
impregneermiddel
P.P.P. anti-roest verf

Wijzenol
Dekkend en transparant

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - 05753-1655

Vaderdag-geschenken
portemonnaies

portefeuilles

sigaretten-etui's

clipper- en diplomaten-
tassen

weekendtassen en koffers

parapluies, kort en lang

wandel- en steunstokken

Keus genoeg bij:

BOERMAN

lederwaren
SFALSTRAAT 10 - HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1379

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Tetefoon 05753-1845

Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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

VADERDAG 1989
Philips
scheerapparaten
Met super scheerhoofden
Met dubbele scheertechniek
Met instelbare scheerhoogten
Oplaadbaar
Diverse modellen reeds vanaf

99.50
BRAUN SCHEERAPPARATEN

diverse modellen vanaf o9i9ü

NIEUW!!

BRAUN BAARDTRIMMER
oplaadbaar van 170.— nu

149.»
PHILIPS BAARDTRIMMER
werkt op batterijen van 99. — nu

NOG EEN VADERDAG-TIP:

video-banden, cassettebandjes,
wekkerradio's - zaklampen

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhulsstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 JUNI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Hendriks

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Hendriks

„Ons Huis"

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERO
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLJELN-HUISEL ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEIT INK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

VADBDAG SPALSTRAAT 13
HENGELO GLD

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 17 juni 19.00 uur H. Mis. Jongerenviering,
m.mv. het interkerk. jongerenkoor
Zondag 18 juni 10.00 uur Woord- en Comm.dienst

ra.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 20 juni 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 12 t.e.m. 18 juni

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

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

Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A, R. J. van Ingen, tel. 2002.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

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

Kruisvereniging

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

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



Te koop Honda MT 5

1984, origineel, prijs 1200.-
Tel. 05755-2052

Gevraagd met spoed een
examenmodel voor pedi-
cure. Denkt u geschikt te
zijn en lijkt het u wat,
bel dan 05753-1278 na 6
uur

Te koop een eethoek,
wandmeubel, massief
eiken salontafel en bank-
stel. Tel. 05753-2248

Te koop g.o.h. bankstel,3-

1-1, salontafel en wand-
meubel. Tel. 05755-2492..

Malsovit maaltijdkoeken
voor een bikini slanke
zomer. Malsovit verkrijg-
baar bij bakkerij Hekkei-
man, Raadhuisstraat 35,
Hengelo Gld.

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

.HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts r lu.— p. dag

OBOGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat is, Henereio Gld HorlogerieGoud-ZilverOptiek

Spaisrraar 15 Hengelo iQcii Tel 05755-1574

SLAAP-
ZAKKEN
met kleine schoon-

heidsfoutjes, vanaf

29.50

„DE SPANNE-
VOGEL"

SCHRÖDERSTOFFEN
Klepperklömpkes uit Hengelo GU kregen een beker

WEEKAANBIEDING

Wij hebben een rek vol

restanten KONFEKTIE
Deze week voor de

HALVE PRIJZEN

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1 • Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

FA. EBING UIT ZELHEM SPONSORT TAFEL-
TENNISVEE „DE KREKEL" UIT VELSWIJK

Leden van de tafeltennisver. „de Krekel" uit Vels-
wijk zijn door installatiebedrijf Ebing uit Zelhem
in nieuwe clubshirts gestoken.
De vereniging die onlangs haar 12y2-i&rig bestaan
vierde, speelt niet in competieverband. Wel wordt
bij voldoende belangstelling aan bedrijfstournooien
meegedaan.
De vereniging heeft door haar opzet (recreanten-
vereniging) een unieke plaats in het tafeltennisge-
beuren in Oost-Gelderland en heeft om die rede-
nen een bijzondere aantrekkingskracht op de regio
Zo blijkt dat de leden niet alleen uit de gemeente
Zelhem afkomstig zijn, maar ook uit Hengelo Gld,
Keijenborg, Hummelo, Doetinchem en Didam.
Tafeltennisver. „de Krekel" die haar wekelijkse speel
avond op dinsdag in buurthuis D'n Draejer in Vels-
wijk heeft, voorziet duidelijk in een behoefte.

Ca. 100 senioren kwamen naar het ponypark Slag-
haren om daar te tonen hoe goed men de kunst van
het Volksdansen meester is. Dat gebeurde tijdens een
senioren dag. In enorm veel Nederlandse dorpen en
steden wordt dat dansen door groepen senioren be-
oefend.

Vorig jaar begon het ponypark Slagharen ermee
groepen uit te nodigen op een doordeweekse dag en

dat jaar waren er meer dan ooit tevoren.
Ook de groep „de Klepperklömpkes" uit Hengelo Gld
was aanwezig. De deelnemers kwamen bijeen in de
grote bingohal. Daar voerden zij een aantal dansjes
uit en beleefden aan die show veel plezier.

De groep werd beloond met een prachtige beker die
door José, de gastvrouw van het ponypark, werd
uitgereikt.

WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, |
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info 10
lijn 070-614614

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

Mama,
bestaan er

echte
neushoorns?

GEEF OH DE TOEKOMST.
Word voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.

Aangespoord door tie opwekkende taal van speaker
Peter van Savoyen, gingen liefst 20 plaatselijke ren-
ners van start tijdens de 9e ronde van Hengelo Gld.
Helaas waren de weersomstandigheden niet zo guns-
tig met gevolg dat er minder publiek was.

'De organisatoren Mark Holtslag en Jan Wullink
[hebben er alles aan gedaan om namens de RTV Wich
mond, in samenwerking met de Hengelose en Keijen-
borgse Middenstandsver. HKM er een fijn plaatselijk

•evenement van te maken.

Ook bij tie nieuwelingen en amateurs, waarbij Benni
Wopereis eindelijk eerste werd, was er een felle
strijd te zien.
De beste drie van de plaatselijke rijders die op het
ereschavot mochten plaatsnemen waren: l Richard
Dimmendaal, 2 Mark Bremer en 3 Gerard Lentferink
Wethouder Hooman reikte de bekers uit alsmede
de bloemen van HKM die door de rondemiss werden
uitgereikt.

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!

-

iids

DRUKKERIJ WOLTERS

Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

Regelinkstraat 16

7255 CC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1455

IKMiT
JUKHKK?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld



RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Op zaterdag 17 juni 1989 tussen 9.00 en 17.00 uur
stelt de rijkspolitie Hengelo Gld, de inwoners van
Hengelo e.o. in de gelegenheid om hun waardevolle
diefstalachtige voorwerpen te laten merken.
Onder waardevolle, diefstalachtige voorwerpen
'verstaan wij kleurentelevisies, video's, video-
camera's, fotocamera's, CDspelers, audioapparatuur,
autoradio's, computers, dure gereedschappen, fietsen,
tuinmeubelen en anderen voorwerpen waarvan de
bezitter wenst dat zijn/haar postcode + huisnummer
in het eigendom staat gegrafeerd. Dit merken zal
gebeuren door middel van het met een graveerpen
inkrassen van de postcode en het huisnummer in
„gevoelige" niet makkelijk vervangbare delen van
voorwerpen, terwijl fietsen, gereedschappen, tuin-
meubelen met behulp van een electrisch graveer-
apparaat gemerkt worden. Wil men er niet met een
kraspen in krassen of graveren, bijv. antiek, dan is
er ook nog de mogelijkheid om er met een U V-pen
in onzichtbare inkt de postcode op aan te brengen.
Alleen met behulp van UV-licht is de tekst dan lees-
baar. Een combinatie van UV-pen en graveren is
ook een goede mogelijkheid. Hierover kunnen wij
het publiek eveneens informeren. Onze voorkeur
gaat echter uit naar zichtbaar graveren. Men moet
zich hierbij voorstellen dat merken goed zichtbaar
gebeurt aan de achter- of onderzijde. Het zit dan
niet storend in het zicht, maar een eventuele dief
zal het gauw kunnen zien en mogelijk besluiten om
dit voorwerp dan maar niet mee te nemen. Het is
voor hem dan minder aantrekkelijk. Het is niet
goed verkoopbaar meer + en bij een helingcontrole
van de politie loopt hij alsnog een groot risico
tegen de lamp te lopen. Eventueel met een sticker
op het apparaat kunt u er al op wijzen dat betref-
fend apparaat gemerkt is. Op deze manier van be-
schermen van eigen goederen doen we direct aan
een goed stuk misdaad-preventie. Bij velen en ook
binnen de politie doet het gerucht de ronde dat
wanneer binnen de garantietermijn een apparaat
gemerkt is, de garantie vervalt. Dit is absoluut on-
juist. We hebben onderzoek verricht. Ongeveer 30
fabrikanten/importeurs hebben ons schriftelijk laten
weten geen bezwaren te hebben tegen deze aktie.
Men „verspeelt" er zijn garantie niet door. Sommi-
gen hebben ons wat aanwijzingen gegeven met be-
trekking tot de plaats van inkrassen. Deze brieven
van de inmporteurs liggen die dag voor het publiek
ter inzage, zodat men zich kan overtuigen dat men
geen risico loopt de garantie kwijt te raken.
Ook zullen we informatie geven over de verkoop
'van gemerkte goederen (bijv. bij inruil) en over het
kopen van gebruikte en gemerkte goederen.
Mocht men het bezwaarlijk vinden om met goederen
naar het politiebureau te komen, is men natuurlijk
ook zonder welkom en kan men zich toch laten in-
formeren. Ook kan men op deze dag goed bij ons
terecht om informatie te verkrijgen over vakantie-
meldingen, of over het beveiligen van de woning,
waar wij naast de (dure) elektronische beveili-
gingen ook kunnen informeren over andere goede
en veelal goedkopere, doch ook goede inbraakwe-
rende middelen. Het lijkt ons een prettig gevoel om
op vakantie te gaan als de spullen die achterblij-
ven of mee gaan, beter beveiligd zijn tegen dief-
stal, of als de woning beter beveiligd is dan de
voorgaande jaren. Maak er gebruik van en kom op
zaterdag 17 juni 1989 tussen 9.00 en 17.00 uur aan
het postbureau van de rijkspolitie te Hengelo Gld,
Raadhuisstraat 39. Ook wanneer u het bezwaarlijk
vindt om uw (kostbare) apparatuur mee te nemen
is het de moeite waard om even bij ons aan te
komen. Mocht u vooraf vragen hebben neem dan
even contact op met B. J. Eijsink of J. H. Holland.
Telefoon 05753-1230, dagelijks bereikbaar tussen
9.00 en 12.00 uur.

CONCOURS HIPPIQUE IN STEENDEREN

Steenderen staat het komend weekend in het teken
van de paarden- en ponysport.
Zaterdag 17 en zondag 18 juni is er een tweedaags
concours hippique.
Dit evenement wordt georganiseerd door de L.R. de
Zevensteen en de ponyclub de Viersprong.
Zaterdag is de dag van het paard en zondag die van
de pony's.
Uit de verre regio is er veel belangstelling voor de
wedstrijden. Zaterdag komen er 230 ruiters aan de
start voor de dressuur, die om 9.00 uur begint.
Voor het springen dat om 10.00 uur aanvangt, heb-
ben zich 115 ruiters aangemeld.
De parade met de officiële opening van het middag-
programma begint om 13.30 uur. Om 15.00 uur is er
een demonstratie van de politiehonden club uit Vor-
den en daarna volgt het Z-springen.
Zondag starten 270 pony's in de dressur, dat om 9.00
uur begint.
Voor het springen in de diverse klassen hebben zich
150 deelnemers aangemeld.
De parade met prijsuitreiking is 's middags 14.30 uur
Om 16.00 uur is nog de rubriek bestgaande rijpony,
met selectie voor de Gelderse Bond.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 6 JUNI

HENGELO GLD

In zijn openbare vergadering van 6 juni 1989 heeft
de gemeenteraad 'van Hengelo besloten tot:
1 vaststelling van de notulen van zijn vergadering
van 2 mei 1989.
2 verkoop van grond aan de heer G. H. W. M. Gerrits
3 verkoop van grond aan de heren B. H. Harmsen
en C. G. J. Kuipers.
4 verkoop van grond aan de heer J. W. Heijink
5 verkoop van grond aan de heer M.B.W. van Hal te
Keijenborg.
6 het aangaan van grondtransacties in het ruilver-
kavelingsgebied „Hengelo-Zelhem".
7 overname van het voorstel met betrekking tot de
notitie inzake de bestuursstructuur en de ambtelijke
organisatiestructuur van het S.O.G.
8 vaststelling van het bestemmingsplan Regelinklaan-
West 1989 nr 1.
9 vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo, om-
geving St Michielsstraat-Groene Kruisstraat 1989.
10 afwijzing van het verzoek om schadevergoeding
als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening.
11 het 'verlenen van medewerking als bedoeld in
artikel 74 van de Wet op net basis-
onderwijs t.b.v. de R.K. St Bernardusschool te Keijen
bog i.v.m. herstelkosten stormschade en het creëren
van een voorportaal.
12 overneming van het voorstel inzake het geven van
voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar
onderwijs.
13 het beschikbaar stellen 'van een krediet voor de
vervanging van een vrachtauto met laad- en los-
kraan.
14 het beschikbaar stellen van een krediet voor de
aanschaf van een cultivator.
15 overneming van een voorstel betreffende het
door het S.O.G. aangeboden eindrapport inzake toe-
komstige afvalverwijdering in Oost-Gelderland.

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

070-614614
MdMtendMhartsbchUng

\J/ vrienden v,v\ de hiirtstcrtng
ninntiiiiiiriTi

Rommelmarkt
zaterdag 17 juni in HENGELO GLD

in de Spalstraat, nabij de Welkoopwinkel

Aanvang verkoop 10.30 uur

T.g.v. chr. muziekvereniging „CRESCENDO"

TOERISTISCHE
ATLAS VAN NEDERLAND
EEN PRODÜKT VAN ANWB EN READERS DIGEST

Mooi kado
voor vele vaders

PRIJS f 79.90
Boek- en kantoorboekhandel

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

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 ci

Sutcnlaan 128,2582 GW Den I Kug. Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

HET NATIONAAL REUMAFONDS

NIEUWE MIDGET-GOLFBAAN IN JOPPE

Met een intiem feestje is naast de speeltuin bij de
Zessprong in het bosgebied van Gorssel te Joppe
de nieuwe midget-golfbaan geopend. De kinderen
van groep zes van de Joppeschool kweten zich onder
aanvoering van Maaike Wichers ijverig 'van hun taak
door de baan onmiddelijk enthousiast in gebruik
te nemen. De feestmiddag werd bekroond met een
gezellig samenzijn in café de Zessprong. Naast de
speeltuin beschikt de Zessprong nu op een afzonder-
lijk terrein over een erkende wedstrijdbaan met 16
holes, ideaal gelegen tussen de uitgestrekte bossen
in de gemeente Gorssel bij de Gorsselse heide.

CPB BIJEENKOMST

Woensdag 23 mei j.l. hield de CPB haar laatste
bijeenkomst van dit seizoen. De avond werd geopend
door de voorzitster met een lezing uit de Bijbel.
Na wat mededelingen over de te maken fietstocht
op 27 juni en het voorgenomen reisje in augustus,
werd de avond verzorgd door de fa. Westland en
het bureau voor groente en fruit.
Na het tonen van een dia-serie kon er genoten wor-
den van diverse schalen met hapjes die stuk voor
stuk prachtig opgemaakt waren.
Na de verloting werd nog een film over de groente-
man, van veiling tot tafel gedraaid.
Deze prima verzorgde avond werd door de voorzit-
ster mevr. v.d. Velde besloten en met de wensen
voor een prettige vakantie ging een ieder huiswaarts

NATIONALE KAMPIOENEN BILJARTEN

„Het zal de eerste jaren waarschijnlijk niet meer
voorkomen dat het district 5 nationale kampioenen
afle'verd. Het is een unieke situatie en dat maakt
het extra leuk in het 25-jarig bestaan van het
district". Dat zei Henk van Haren van het district
Doetinchem e.o. tot de vele aanwezigen tijdens de
feestavond in zaal Concordia in Hengelo Gld. Hier
vond de afsluiting van het biljartseizoen plaats en
werden de kampioenen gehuldigd. Maar liefst 40
bekers stonden op de tafel te pronken, die werden
uitgereikt aan de kampioensteams van de senioren-
en jeugdcompetitie, de persoonlijke kampioen-
schappen zowel bij de jeugd als de senioren en bij
de senioren als extra driebanden klein, libre en
bandstoten. Lovende woorden waren er voor de 5
nationale kampioenen van het district Doetinchem
De biljarters die hun nationale titel behaalden in
hun spelsoort waren: Harry Meyer uit Ermelo,
ankerkade eerste klas 38/2 van de vereniging Piet
van de Pol Etten, Robald Duis uit Lobith, driebanden
groot derde klas van de vereniging Spoorzicht
Duiven, Johan Taken uit Hengelo Gld, eerste klas
libre van de vereniging 't Averenck Hengelo Gld,
Ferdinand Polman uit Doetinchem, bandstoten
eerste klasse klein van de vereniging De Veemarkt
uit Doetinchem en Hans Maarssen uit Didam, kader
tweede klas 38/2 van de vereniging Martin Didam.
Maarssen kon niet aanwezig zijn bij de huldiging
Voorzitter Henk van Haren noemde vijf kampioenen
de ambassadeurs van het district en overhandigde
de succesvolle biljarters een leren portefeuille met
embleem van de KNBB.
Biljarvereniging Concordia '54 had de organisatie van
de avond en zorgde dat de kampioenen in de
bloemen werden gezet.

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar '

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Supersnel....
OPGAVE GEWENST VOOR DEELNAME AAN DE HENGELOSE BRADERIE, DIE DiT JAAR GE-

HOUDEN ZAL WORDEN OP WOENSDAG 9 EN DONDERDAG 10 AUGUSTUS.

DEELNAME STAAT OPEN VOOR LEDEN VAN H KM EN VERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE

HENGELO GLD. VOOR VERENIGINGEN IS ER PLAATS VOOR EEN VASTGESTELD AANTAL

(SLECHTS l KRAAM EN AKTIVITEIT PER VERENIGING).

DOE DE OPGAVE SNEL, ONDER HET MOTTO: „WIE HET EERST KOMT . . . "

OPGAVE DIENT TE GESCHIEDEN BIJ HET CONTACT-ADRES:

A. LUBBERS - KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD (ALLEEN SCHRIFTELIJK)

BIJ DE OPGAVE VERMELDEN MET WELKE AKTIVITEIT MEN DENKT TE KOMEN.

BRADERIE HENGELO
weer een alctiviteit van HKM


