dinsdag 20 Juni 1989 UITGAVE:

58e jaargang no 25

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

Kermis aanbiedingen
KERMIS

GROLSCH pijpjes PILS

KEIJENBORG

krat 24

Zaterdag 24- juni
^ Zondag
25 juni

HUZARENSALADE

13.30 uur en 16.00 uur
Toegangswegen v.a. 13.00 uur gesloten
Entreeprijs incl. optreden
showband Axel slechts ƒ. 1,~.

PARTY

1.

DIEPVRIES:

FIJNE APPELTAART

4.98

BEVLEESDE BRAADRIBBEN
kilo

2.98

Mooi gemengd

met diverse
attrakties

BOEKET BLOEMEN

4.95

WE DOEN HET NOG EEN KEER:

BLOEMKOOL
stuntprijs

gg

Wij wensen U een
prettige kermis!

MET DE KERMIS
een lekker mals

Ghr, Peters-Sueters

stukje VLEES

Service Super
q

of een

l',

heerlijke ROLLADE

vin SLAGERIJ NIEUWENHUIS

24, 25 en 26 juni
IN ZAAL

Bij aankoop van f 35.--

een ijstaart voor f 2.00

Het SMID-TEAM wenst u prettige kermisdagen

kilo

ovenvers 4 stuks

rö\/ o

ASSORTI

2.98

KRENTEBOLLEN

Groot
lunapark

OPTREDEN SHOWBAND AXEL (Zeeland)

m.m.v.

kilobak

TOMATEN

Voldoende
parkeergelegenheid

Zaterdag, zondag en maandag

i.

literfles

en DIVERSE PRAALWAGENS,

Sfeer en gezelligheid in zaal, tuin
en rond de barbecue

15.75

KERSEN- of FRAMBOZENWIJN

Maandag 26 juni a.s,
\ ZONDAGMIDDAG 14.oo UÜ&
GRANDIOZE OPTOCHT
m.m.v. i 4-50 MUZIKANTEN

Keijenborgse kermis

fles

f

\

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE KERMIS

i

Winkelman
alle drie dagen

DANSEN

RESTAURANT

m.m.v.

DE SMID
G. SCHIPHORST

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

In ons café
HOEGENSTRAAT IA - 7021 LX VELSWIJK
TEL. 08344-700

WAAMELINK
Bloemisterij - aardappel-, groente- en fruitzaak
Zaai- en pootgoedhandel

Speciale KERMISAANBIEDINGEN
(geldig van 22 juni)

Vers gesn. soepgroente
Blanke champignons
Jonge aardappelen
Gemengd boeket in folie

van de bekende organist

Wij wensen U
prettige kermisdagen

KEIJENBORG

200 gr 1.75
250 gr 1.50
2i/2 kg 2.75
vanaf 5.50

ZIE VERDER ONZE DAG AANBIEDINGEN

Wij wensen U prettige kermisdagen toe

WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Tel. 05753-1334

JAN VERKERK

Café gratis toegang

OCCASIONS
1986
1986
1985
1985
1988
1980
1980
1987
1987
1983
1986
1985
1983

OPEL CORSA 1.2
OPEL KADETT 1.2
OPEL KADET 1.3 LPG
OPEL ASCONA 1.6 LPG
PEUGEOT 309 1.2
PEUGEOT 305
PEUGEOT 505
FORD ESCORT 1.4
FIAT PANDA
FIAT 127
CITROëN VISA
SEAT FURA
ALFA JUNIOR A 112

Elke dag

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN

SPORT GOED
met SPORTGOED

voor consumptie en diepvries

van

Roozegaarde Sport
Spatotraat 13, Hengelo Gld
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

STEMMINGSMUZIEK

Wij wensen U
prettige kermisdagen

Voor de geslaagden
5 voor jullie speciaal
geselekteerde gouden
ringen met een ^
diamantje,
vóór...

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

Soalstraa*- -'S Hengelo <Gld> Tel. 05753-1374

In plaats van kaarten
Op 30 juni a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij vieren dit op deze dag en houden receptie
van half drie tot vier uur in Hotel Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

.^IRQZENGAARDS
f™ WEIDE
OPENBARE BASISSCHOOL
HENGELO GLD.

Hengelosestraat49,7256 AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357

HENK EN TRUUS BOS
Juni 1989.
Sarinkkamp 26,
7255 CW Hengelo Gld.

Mensen, allemaal bedankt

VOOR:

voor de getoonde belangstelling, gelukwensen, bloemen en geschenken,
dit ter gelegenheid van de feestelijke heropening van onze school
Het was overweldigend.

*

Onderhoudsvrije Brügmann kunststof ramen en
deuren (van authentiek tot modern)

*

kunststof dakkapellen

*

kunststof gevelbekleding

*

rolluiken, zonwering

Team, ouder- en medezeggenschapsraad
„ROZENGAARDSWEIDE"

DANKBETUIGING
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en
kado's die wij mochten ontvangen bij ons
10-jarig jubileum.
Ver. v.h. aangespannen paard
„In Stap en Draf"
Hengelo Gld

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken Van medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader, opa en zwager
GARRIT WEUSTENENK
betuigen wij u onze oprechte dank.
D. Weustenenk-Stoltenborg
kinderen en kleinkinderen
B. H. Stoltenborg
Hengelo Gld, juni 1989.
Oude Varsselseweg 2.

Openluchtdienst

Spuistraat n Tel iqo Jüngeb

Deze week uit onze winkel
oven
VERRASSINGSWEEK
Kom kijken wat we voor u hebben
ELKE DAG
ANDERE AANBIEDINGEN
Is getekend uw Echte Bakker:

jeugddienstcommissie Veldhoek

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

de ÜMER CHOCOLADEFLIP

tfARKENSLAPPEN

500 gr

Afscheid ds Hendriks

BARBECUE WORSTJES

Namens de kerkeraad,
G. J. Wenneke, praeses
E. Hoed-Lenselink, scriba

Receptenfolder GRATIS bij ons verkrijgbaar

JOZEFSCHABBINK

HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

Wegens het beroep van ds P. Hendriks naar
Apeldoorn, zal de fam. Hendriks afscheid
nemen op zondag 16 juli a.s.
Een nadere uitnodiging voor eredienst en afscheidsreceptie zal nog volgen.
Thans willen wij u er reeds op attent maken,
dat er een bankrekening is geopend, waarop
gelden kunnen worden overgemaakt voor een
gezamenlijk afscheidskado.
De fam. Hendriks kan aan de opbrengst dan
die persoonlijke bestemming geven die zij
wenst.
Het rekeningnummer is 3274.16.823 bij de Rabo
bank te Hengelo Gld (giro v.d. bank 929748).
Van harte aanbevolen.

ƒ79

van 2.11 voor

WIJ HOUDEN DAAROM EEN

bij kampeerboerderij „de Haverkamp" aan de Vierblokkenweg
te Hengelo Gld
aanvang 10.15 uur

muzikale medewerking chr. muziekvereniging
„Crescendo"

U/VIER

het ene ovenwonder na het andere

op zondag 25 juni a.s.

Voorganger en soliste: TRUUS SIMONS

Tot dan

tffisteWiket

voor 4 personen

4.98

100 gram

% liter chocoladevla
1.15

100 ml chocoladesaus

GRILLWORST

1

100 gram

/2 liter Umer

1.05

cacaopoeder

KATENSPEK
100 gram

4 gameer chocolaatjes

1.68

SLAGERIJ
RATERINK

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

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
i
<

KOMT, KIJKT EN ZIET
WAT

ViSHANDEL
„HENGEL"

l Bakkerij Bruggink \

Verkoop
Bloemenkas

M RAADHUISSTRAAT 19 r-i

'<

1 KALANCHOë

U BIEDT!!

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) - 05753-3460
Wij hebben volop

+ 1 KAAPS VIOOLTJE 3.25
1 fles POKON VLOEIBAAR

mooie blankeSTOKVIS

tijdelijk 20% extra

Iedere donderdag

groen en bloeiend

VERSE PALING

w

3.95

PLANTENBAKJE
9i l O

Verder kunnen wij u bieden:
Verse ZALM FOREL
ZEETONG
FOREL
KABELJAUW FILET
SCHOL

TONG SCHAR
GEROOKTE PALING
GARNALEN
GEST. MAKREEL
VISCONSERVEN

En niet te vergeten onze overheerlijke

Hollandse Nieuwe
ledere dag warm gebakken VIS

6.95

Fa. lWijnbergen
Kerkstraat te - Hengelo Gld - Tel. 05753 1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vraag het aan de Hartstichting

SPECIAAL DEZE WEEK:

geb. KIBBELING
per kg 15.00

15 grote Maroc SINAASAPPELS
6.85
3 kg zeer fijne HANDAPPELS

Hartpatiënten,
die met vragen zitten, |lijn r oio-614 614
bellen de infolijn voor
__^
_ tattcMng
artstichting
vrienden vari de hartsti
telefonische informatie

3 kg LOMBARTS
Kg ANDIJVIE

5.00
0.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr KOMKOMMERSALADE
3i95
500 gr pittige RAUWKOST 3.95
Kerkstraat 6

TEL. 1358

is deze week
^'J^fc=^^A-^> gestart met

S

M

BAKE-OFF

^ Produkten worden in de winkel afgebakken

^

H TER KENNISMAKING DEZE WEEK:

j£

| OVENVERSE APPELFLAPPEH
van 1.40 voor

3

\JQQ$

i VRIJDAG EN ZATERDAG

= GEVULD STOKBROOD

2

Q gekruid gehakt - paprika's of tomaten
^ uien en kaas

r,
*

u

rr

va amHVAY aa NVA - HHMMVH :«\HVM aa NV A
Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2524

GEMEENTE HENGELO

UN BEGRIP IN GANS NEDERLAND

Provincie Gelderland

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,
eerste lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bekend dat bij hen aanvragen
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet
zijn binnengekomen van:
de heer A. A. Gotink, Winkelsweg 8 te Hengelo GId., voor het oprichten en in werking
hebben van een mestvarkenshouderij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
GId., sectie E, nummer 1588. plaatselijk gemerkt Winkelsweg 8;
de heer W. te Pas, Ruurloseweg 79 te Hen^
gelo GId., voor het uitbreiden en wijzigen van
een pluimveehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
GId., sectie B, nummers 1911, 1956 en 1989,
plaatselijk gemerkt Ruurloseweg 79.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf
20 juni 1989 tot 20 juli 1989 elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
ter inzage en bovendien elke vrijdag van 17.00
tot 20.00 uur in de bibliotheek, Sterreweg 14,
alhier.
Na deze datum tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen, liggen bovengenoemde stukken elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter inzage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel.
05753-1541, toestelnr. 24), kunnen tot één week
Voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid gegeven wordt tot een gedachtenwisseling over de betreffende aanvraag tussen
het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij hun college
worden ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding
van de beschikking beroep kunnen instellen bij
de Kroon.

NORMAAL

DAT WORDT SMULLEN #& WEEK!
GEBRADEN VARKENSVLEES
IN CHAMPIGNON-ROOMSAUS

Alleen maar even warmen, klaar:
Voor de vele liefhebbers

INTOLDIEK

KIPFILET
7.95

veur 't dertiende joar
opVRNDAG30JUNIa.s.
bi'j Flophouse
De hökeri'j in en
rondumme de grote
feesttente begint
urn half achte
's oavens.

Veurprogramma: o.a. HANSKA DUO
Dus dat wöt weer basten» heavig

VB «f V

Malse bieflappen
VB V W

._

SPECIAL

"

Jeugdsoos Flophouse, Toldiek
café de Zwaan, Hengel
café de Engel, Steendern
café 't Winkeltje, Zutphen
café Sesink, Boak
café de Herberg, Vorden
café de Ruif, Hoog Keppel
Sutterland, Durkum

Rib en Haaskarbonade
500 gram

/

Veurverkoop bi'j:

BIZONDER AANBOD
VOOR KENNERS

KEURSLAGER

100 gram 1.35
100 gram 2.25

EXTRAATJE VAN DE WEEK
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

3.95
3.95

500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

P. VAN BURK

4.50
3.95

Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

e Keurslager
Verstand van
KKHËTVKCS

Zondag 2 juli:

KOFFIECONCERT

geldig van 21 juni t.e.m. 4 juli

SLIJTERIJ

met de Glanerbrugger muzikanten
Pierre Knoops
NORMAAL

Raadhuisstraat 36

Hengelo GId

Aanvang 11.00 uur
Voorverkoop bij:

slagerij Driever, Baak
café de Ruif, Hoog KeppeJ
café de Herberg, Vorden
boekhandel Wolters, Hengelo
café Sesink, Baak

Spart Mart, Steenderen
café de Engel, Steenderen
slagerij Aalderink, Toldijk
café Den Bremer, Toldijk

Hengelo, 20 juni 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

Telefoon 05753-1461

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

OPRUIMING
SLIJTERIJ

Op dinsdag 27 juni a.s. starten we met onze grote zomeropruiming

'T HOEKJE
Spalstraat l

De restanten gaan dan voor superlage prijzen de deur uit.

7255 AA Hengelo GId

l fles

GORTER RUM

B.V:.

Rockport herenschoenen

Van

159,90 voor

99.—

Cr i sta 11 damesschoenen

van

169,90 voor

125.--

Jacobs en Anita pumps

nu ai vanaf

39.--

Berentzen
Kersen ,„,.,,„„,

Sllp^^

9.95

Restanten Avang, van Lier en Durea
nu met kortingen tot 40%

54%
voor de r u m topt

TOT ZIENS BIJ:
Trim- en sportschoenen
nu v.a. f 29.—

f23.95

's Maandags gesloten

WULLINK - Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Buiien-Concert
ZATERDAG 24 JUNI

HENGELO GLD

IN DE KERKSTRAAT TE HENGELO GLD T.O. REMIGIUSKERK

BLOEMSIER- EN
BONSAI-ATELIER

.Yukci"

Ruurloseweg 43 - 7255 DG Hengelo-G
Telefoon 05753-33V»

Te koop verschillende
Te koop diepvrieskastje Malsovit-maaltijdkoeken
bevatten alle bouwstoffen, soorten koolplanten, prei,
koelkastmodel f 65.—
mineralen en vitamines
selderij, peterselie en biesTel. 05753-2208
•
voor een gezond en slank lookpollen. Niesink, Past.
Te koop Zündapp KS 50 vakanüe houden. Koop ze Thuisstraat 10, Keijenbouwjaar 1980, z.g.o.h.,
borg
bij bakker Hekkelman,
met verzekering
Raadhuisstraat 35, Hengelo
Tel. 05753-1299

AANVANG 19.30 UUR

Muziekkorps
tamboerlyrakorps

- VOORAF RONDGANG DOOR HET DORP

CHR. MUZIEKVERENIGING
|X»uiuiui.

———

HENGELO GLD.

Te koop ganzen 5.00 per
stuk. Tel. 05736-1508

Speciale aanbiedingen voor de geslaagden

Gratis af te halen jonge
poesjes. Oranjehof 38,
Hengelo GId.

Deze week
VJINQ/MOLENjMKKERS

APPEL ROZIJNENBROOD

2.95
APPELTAARTJE 6.00

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

CRESCENDO

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (GId.)

Te koop dwerggeiten
Russerweg 21, Toldijk.
Tel. 05755-1987
Kringloop en reclycling
Zelhem vraagt spulletjes
uit grootmoeder's tijd.
Tevens gevraagd sloopauto's, ijzer, metalen
Tel. 08342-3550

Dit laatje
niet schieten.

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

MEENEEM MAALTIJDEN

Galia meloenen
per stuk

EUGELINK
ZONWERING

Hollandse
bloemkool
per stuk

Berkanlaan 56, Hengelo.(Gld.).
tel. 05753-12 10

Rauwe
boercnham
100 gr

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

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?

Keulse
leverworst
100 gr

reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
DROGISTEBIJ

Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

m BB BEJ

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,v
zaterdag 8.00 15.00 uur

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

Magere var^^ ^^ ^^
kenslappen
M (j (2
500 g 449 kg i
W\^

Vaststelling
bestemmingsplannen
De burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 22 juni 1989, gedurende één
maand, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken) voor een ieder ter inzage liggen de
door de gemeenteraad in zijn vergadering 'van
6 juni 1989 vastgestelde bestemmingsplannen:
1 Regelinklaan-West 1989, nr. l, met bijbehorende bescheiden, alsmede de voorschriften
van het geldende bestemmingsplan Regelinklaan-West 1976, welke mede van toepassing zijn
op het bestemmingsplan Regelinklaan-West
1989, nr. 1; dit plan maakt de bouw van een
magazijn annex werkplaats mogelijk op het
achtererf van het pand Vordenseweg 10 te Hengelo;
2 Hengelo, omgeving St Michielsstraat-Groene
Kruisstraat 1989, met bijbehorende bescheiden;
dit plan voorziet in woningbouw op het terrein
van de voormalige kleuterschool aan de St
Michielsstraat te Hengelo.
Aangezien tegen het ontwerp van deze bestemmingsplannen geen bezwaren bij de gemeenteraad zijn ingebracht en de vastgestelde plannen
niet afwijken van de ter visie gelegde ontwerpen, kunnen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland geen bezwaren tegen de 'vastgestelde plannen worden ingediend.
Hengelo, 20 juni 1989.
De burgemeester van Hengelo,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

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

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.^

Ma. en di. 26 en 27 juni:

Provincie Gelderland

MAKf/MT

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

139

Florijn jonge
jenever
liter

1795

Mispelblom
brandewijn
liter

1675

ch

ZONDAG 25 JUNI

Sollicitaties aan SPAR MART
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

219
99

SPAR MART

Moet genegen zijn vakopleiding
A.G.F, te volgen

Een Gazelle
natuurlijk.

ZATERDAGVOORDEEL:

Blanke varkenssnitzels
100 gr

Kerk- en andere diensten

van plm 17 jaar voor opleiding
winkel assistent

Geslaagd of met goeie cijfers
over naar de volgende klas?
Dat mag best wel eens extra
beloond worden.
Wat heb je nou
liever dan een
fiets?

698

AH halfvolle
vanille yoghurt
liter

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

VRAAGT

Die is
echt voor jou!

Nasi- of bahmi VLEES

LENSELINK

Kerkstraat l, Hengelo Gld

•••••ËEZ33 $)_

AH Goudse jonge
graskaas
tJ Qj f ]
per kg
U /W

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

Toch eens proberen!

CAFETARIA LANGELER

250
150

WAARDEBON

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezen

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GkL
Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806
NU OOK REPARATIE VAN
MLEIN-HITISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere
Goede Herder Kapel
10.15 uur Openluchtdienst bij kampeerboerderij
„de Haverkamp", Vierblokkenweg
Voorganger: Truus Simons
m.m.V. chr. muziekver. Crescendo
Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst
B.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 24 juni: 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag 25 juni: 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
Dinsdag 27 juni: 19.00 uur Avondmis
R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
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 19 t.e.m 25 juni
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.
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 weekend, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren
Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. EU, tel. 1420.
Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.
Openstelling post bureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230
Kruisvereniging
Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoordapparaat van uw wijkgebouw geeft u ten aUe tijde
de nodige informatie.
Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Telefoon 05753-2619
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

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. Oltmansstraat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en algemeen 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.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
30 mei t.e.m. 12 juni 1989

De 30e vond een aanrijding plaats op de Kruisbergse
weg waarbij degeen voor wie moest worden uitgeweken, doorreed. De bestuurder is helaas nog niet
achterhaald.
De 31e werd een medewerker van een bedrijf te
Hengelo Gld door een leuk verhaal ( samenweefsel
van verdichtselen) bewogen geld af te geven. Genoemd persoon kon worden achterhaald en krijgt
proces-verbaal terzake oplichting.
De Ie juni werd er aan de Ruurloseweg en Kruisbergseweg snelheidscontrole gehouden. Van de 300
gecontroleerde voertuigen reden er 28 zodanig hard
dat er een overeenkomstig aantal PV's werd opgemaakt.
De 2e werd er achter een woning aan de Raadhuisstraat door onbekenden een auto beschadigd.
Zaterdagavond werd een persoon bij een discotheek verwijderd omdat hij aldaar ongewenst was.
Er vonden 2 aanrijdingen plaats: een autobestuurder
gaf, komende vanuit de Lankhorsterstraat, geen voor
rang aan een bromfietser die op het fietspad van
de Vordenseweg reed.
Een autobestuurder reed achteruit vanaf 'n parkeerplaats tegen een stilstaande auto en reed door. Het
kenteken werd keurig opgenomen waarna de bestuurder op een PV kon worden getracteerd.
De 5e moest worden bemiddeld terzake burenproblemen.
In Keijenborg ondervond men hinder van een klandestiene zender.
Op woensdag ondervond men in Bekveld veel last
van crossende motoren. Dit verschijnsel deed zich
daar vaker voor.
Tevens ondervindt men in de kern van Hengelo
overlast door terplaatse hangende jongelui die een
hoop lawaai met bromfietsen maken en door aanplantingen rijden.
De 8e vond er een brandje plaats in een loods van
een loonbedrijf. De brand kon door het personeel
worden gedoofd.
In de nacht van de 9e op de 10e was men weer zo
flink om planten uit bloembakken nabij de Bleekstraat en de Beukenlaan te trekken. Met de nodige
alcochol op komt men steeds weer tot heldendaden.
De 10e vond een aanrijding plaats op de Sarinkkamp
Een persoon reed achteruit tegen een achterop
komend voertuig.
In de nacht van de 10e op de lle vonden er moeilijk
heden plaats op de veemarkt te Hengelo Gld. Collega's troffen achter de discotheek een groep jongelui aan waarvan er enige aan het vechten waren.
Aangezien je om zoiets niet heen kun rijden werd
gepoogd de vechtenden te scheiden. Daarbij keerde
zich een grotere groep jongelui, uiteraard met de
nodige alcohol op waardoor het verstand op zo'n
moment wat minder gezond is, tegen de politie en
werd er getrokken en geduwd en ook nog geslagen.
Aangezien het niet alleen in Hengelo druk was maar
ook elders en er geen assistentie kon worden opgetrommeld, verlieten de collega's om verdere esca-

latie te voorkomen, het toneel.
Er is hier bekend om welke personen het gaat. Deze
groep is al maanden goed vervelend. Er zullen dan
ook gepaste maatregelen getroffen worden. Het zij
nog vermeld dat het uitsluitend Hengelose jongelui
betreft.
De 12e werd een aangifte opgenomen terzake eenvoudige mishandeling bij een disco.
Op de kruising Westerstraat-Wichmondseweg reed
een bestuurder achteruit tegen een achteropkomende
auto.
Snelheidscontrole gehouden op de Ruurloseweg,
Rondweg en Zelhemseweg. 180 voertuigen werden
gecontroleerd. 20 processen-verbaal werden uitgeschreven. Waar 50 gereden mag worden was de
hoogste 82, waar 80 de hoogste 108.
Franke
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MAAK EEN DEAL
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Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614
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KEIJENBORGSE KERMIS

Van 24 t.e.m. 26 juni is het in Keijenborg weer groot
feest. Dan wordt de jaarlijkse kermis gevierd.
Een kermis die tot in de wijde omgeving altijd zeer
veel publiek getrokken heeft en dit ongetwijfeld ook
dit jaar weer zal doen.
De aktieve schutterij St Jan, de organisator van de
festiviteiten heeft er ook dit jaar weer alles aan
gedaan om er een gezellig feest van te maken en
feesten, dat kunnen ze in Keijenborg.
De opening van de kermis is op zaterdagmiddag 24
juni om 14.00 uur met het laten draaien van de
kermisattracties, 17.00 uur wordt bij redelijke weers
omstandigheden in de tuin van St Maria Postel de
openluchtmis gehouden, anders in de kerk. Vanaf
18.00 uur muzikale rondgang door het dorp, vanaf
19.30 uur dansgelegenheid in de diverse zalen.
Zondag 25 juni: de dag van de grote optocht, om
13.00 uur opstelling van de stoet in de Past. Thuisstraat, 13.30 uur een optreden van de bekende show
band uit Axel, voor de kerk in de Kerkstraat,, 14.30
uur toespraken door burgemeester van Beeck Calkoen en H. Sueters, voorzitter van de schutterij
St Jan, 14.30 uur vertrek ven de optocht door het
dorp, 15.30 uur vendelhulde en muzikale show in
het weiland gelegen aan de Koldeweiweg-Kerkstraat, 16.00 uur 2e optreden van de showband Axel,
16.30 uur Erewijn in de recreatiezaal van Maria Postel voor genodigden en afgevaardigden van de verschillende muziekgezelschappen, tevens huldiging
van erelid., om 19.00 uur prijsuitreiking van de optocht, vanaf 19.30 uur gelegenheid tot dansen.
Maandag 26 juni de dag van de schutterij met het
bekende vogelschieten: 8.45 uur muzikale rondgang
door de muziekver. St Jan, 9.15 uur vendelhulde,
9.25 uur welkomswoorden door burgemeester en
voorzitter van de schutterij, 9.30 uur aanvang vogelschieten, 10.30 uur vogelknuppelen voor dames en
bolerogooien voor dames en heren, plm 12.15 uur
afmars voor het inhalen van het nieuwe koningspaar, 13.00 uur prijsuitreiking van de verschillende
onderdelen.
De gehele kermismaandag is er volop gelegenheid
tot dansen.
Keijenborgse kermis, een feest waar je bij moet zijn

MET BESTRIJDINGSMIDDELEN BESTRIJDT U
MEER DAN U DENKT

Iedereen komt in het huis of erom wel eens beestjes
tegen die hij liever ziet gaan dan komen. Heel soms
zijn deze beestjes schadelijk. Heel vaak zijn ze onschuldig maar leveren ze ons wat hinder. Ze hebben een nuttige funktie in de natuur. Ze zijn i-i-n
deel van de natuurlijke kringloop.
Veel mensen vinden deze beestjes eng en noemen
ze vies. Dat is niet juist. De beestjes zijn niet vies
maar sommige hebben de voorkeur voor een vieze
omgeving. Zij leven van afval en gemoste levensmiddelen en houden van vochtige hoekjes.
In de winkel zijn heel veel soorten chemische bestrijdingsmiddelen te koop. Variërend van vlooienbanden tot spuitbus en van muizenkorrels tot mieren
lokdoos. Bestrijdingsmiddelen zijn er altijd op gericht planten (bijvoorbeeld onkruid) of dieren (bijvoorbeeld insecten) te doden. Er zitten veel gevaren
aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De kans
dat je per ongeluk het gif binnenkrijgt is groot. Daar
naast komt een bestrijdingsmiddel vroeg of laat in
het milieu terecht. Ook doordat veel resten zo in de
vuilnisbak of de gootsteen verdwijnen.
Er gaan op die manier veel meer planten en dieren
dood dan eigenlijk de bedoeling was. En wat dacht u
van de gevolgen als de bestrijdingsmiddelen in het
grondwater terechtkomen? De mogelijkheid is aanwezig dat u stoffen weer in huis krijgt via de kraan.
Gelukkig hebben we veel bestrijdingsmiddelen in
het huis helemaal niet nodig. Het spreekt voor zich
dat als we deze middelen toch moeten gebruiken,
we daar heel voorzichtig mee omgaan. Liever nog:
probeer het op een milieuvriendelijke manier zonder
deze middelen. Lukt dat niet doe het dan in elk
geval voorzichtig. Gebruik niet te veel. Laat het
eventueel aan de vakman over.
Resten apart houden en inleveren.
Kijk eens of u in huis nog restjes oude bestrijdings
middelen heeft staan. Gooi deze nooit zomaar in
de vuilnisbak, maar bewaar ze tot de komst van de
chemocar of lever ze in bij het gemeentelijk depot
voor chemisch afval. Lever de middelen in de verpakking in. Want er blijven altijd restanten achter
in de pot of fles. Door chemisch afval dus ook resten
van bestrijdingsmiddelen te scheiden van het gewone huisvuil en het apart in te leveren kan het
op de meest geschikte manier verwerkt worden in
speciale verbrandingsovens. Of het kan veilig worden opgeslagen.
Tegenwoordig is het met allerlei moderne technieken
steeds vaker mogelijk om chemisch afval geschikt
te maken voor hergebruik.

13 JAAR NORMAAL IN TOLDIEK

SAXQNETTE

Géén fiets
om stil te zetten

SCHRÖDERSTOFFEN
Aanbieding

STOFF

Nieuw vitamine E UV. Totaal

Snel & mooi
bruin worden

E.line UV. Totaal is een nieuw produki. gemaakt om op het balkon, in
de tuin of op het strand snel, mooi
en natuurlijk bruin te worden.

EFFEN - STREEP - BLOEMEN
JOGGING STOF - BONTE STOFFEN

nu 16.95

De crème bevat natuurlijke eigenschappen, die het produkt huidvriendelijk maken en zorgen voor
een hypoallergeen karakter, dus
ook geschikt voor de gevoelige huid
en de moeilijke bruiner.

per meter

2 meter voor 25.-SCHRöDER bij de kerk
Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen
die past bij alle afstanden

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Hou 't binnen koel,
als 't buiten (te) warm is
KNIKARMSCHERMEN
UITVALSCHERMEN

Loop er liever langer op

MARKIEZEN
ZONNEFILTERS
ROLLUIKEN
Vraag vrijblijvend advies en prijsopgaaf
Gratis gemeten en geplaatst

zacht en soepel wordt en blijft en
rimpels worden voorkomen. Het
vochtregulerende systeem in de crème gaat uitdrogen van de huid tegen,
waardoor deze minder snel vervelt
en langer bruin blijft.

UM:TOML
Nederland kent niet al teveel zonneuren. dus profiteer ervan als de zon
maar even schijnt. UV. Totaal geeft
de huid al met een enkele zonnestraal snel een mooie egale bruine
tint en is zeer geschikt voor de zortnebank.
Melanine en Caroteen zijn o.a. de
zeer werkzame bestanddelen, die de
bruiningsreaktie van de huid aktiveren en het unieke filter in de UV. Totaal zorgt ervoor dat de huid niet
verbrandt. De vitamine E in de
crème zorgt bovendien, dat de huid

m 159

Test en overtuig uzelf.
Proefpot van 15 g. voor f 4,95
Ook verkrijgbaar in voordcelverpakking van 55 g. voor f 14,93.
Tip: Met UV. Totaal wordt de huid
nog sneller en egaler bruin, wanneer
u regelmatig E. Line vitamine E
SCRUBMASKER gebruikt.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marknwe
Felix Takkenkamp

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

Natuurlijk ook voor

Loop 'ns naar uw schoenmaker
EEN PRIMA

SCHOENMAKER

VERHUIZINGSAANBIEDING:
Woensdag 21 t.e.m. zaterdag 24 juni

gratis hakken bij zolen
Voor service en kwaliteits schoenreparaties:

WILLEMVANHAL
Raadhuisstraat - Hengelo Gld 05753-2257

binnenzonwering, horren en
lamellen
Een perfekte keus en kwaliteit
voor de laagste prijs

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

:::::::::::::::::::::::^^

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

UIT HET ZOMERPROGRAMMA VAN VW

Deze week vermeldt het zomerprogramma:
Open tennistournooi van dubbels, categorie C, D en E
vanaf 18 jaar, op tennispark 't Elderink, georganiseerd door de H L T C. Het tournooi duurt t.e.m.
zondag 25 juni. Wie interesse in de tennissport heeft
en eens iets ander wil dan naar tennis op TV kijken,
kan op 't Elderink terecht
Zaterdag 24 tot en met maandag 26 juni is er de
jaarlijkse kermis in Keijenborg. Het is er altijd druk
en gezellig, vooral tijdens de optocht op zondag 25
juni, aanvang 14.00 uur. Het optreden voor en na de
optocht van een bekend showkorps uit Axel (Zeeuws
Vlaanderen) kan nog extra veel publiek trekken.

Als aanloop voor het NORMAAL-spektakel organiseert jeugdsoos Flophouse op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni een groot tuinfeest. Parkeerterrein, terras „bos" en de grote zitkuil worden dan omgetoverd
in een feërieke oase, kompleet met kampvuur.
Naast een gezellige cocktailbar zal ongetwijfeld ook
de barbecue druk bezoek krijgen.
Vrijdag zal het tuinfeest muzikaal worden opgeluisterd door de illustere Amazmg Stroopwafels.
Zaterdag is het de beurt aan de topformatie Plus
Doreen. Deze rond de zangeres Dorien Teeuwisse
geformeerde band bestaat uit louter rasmuzikanten
die hun sporen al in diverse groepen verdiend
hebben. De rock staat op de voorgrond en dan met
een flinke dosis soul.
En dan: NORMAAL IN TOLDIEK
Als de laatste vrijdag van juni weer in zicht komt
begint het bij menigeen te kriebelen. De drang om
's bastens te höken, vindt zijn climax bij Normaal in
Toldiek.
Reacties uit het hele land getuigen van een bijzondere gebeurtenis. Hele volksstammen, al of niet
schilderachtig uitgedost, maken zich op voor een
zinderend festijn.
Nu al zijn de telefoontjes van uit alle delen van het
land niet van de lucht. Men wil verzekerd zijn van
een toegangskaart op 30 juni.
De prima entourage met o.a. Kop van Jut, rodeowedstrijden, boerenkapel en de vele kraampjes,
brengt iedereen in de juiste stemming en NORMAAL
zelf weet altijd weer een extra dimensie aan het
Toldijkse optreden toe te voegen.
Voor Normaal in Toldiek zal boven de Achterhoek
een vliegtuigje te zien zijn met de boodschap vooral
de 30e te komen. Er vindt namelijk die avond iets
bijzonders plaats: Normaal presenteert de nieuwe
single rechttoe, rechtan. Tevens is de NOS aanwezig voor het maken van opnames die dan weer
Verwerkt worden in de nieuwe TV-clip. Een ander
vliegtuig zal op de 30e folders uitstrooien op de
plaats van het spektakel waarop in elke platenzaak
een gratis single te krijgen is. Dit is het „hete"
nieuws dat we uit de mond van Ben Jolink konden
optekenen.
Ondertussen is er speciaal voor Normaal in Toldiek
een Flophouse-Normaal jingle gemaakt. Dit kunststukje schalt al in menig horecabedrijf en uit menig
radio.
„Wi'j goat ens in 't joar noar Normaal en da's in
Toldiek", hoort men vaak. Normaal staat in de startblokken en de organisatie is er klaar voor.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

