dinsdag 25 juli 1989 UITGAVE:

58e jaargang no 30

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
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Persoonlijke lening?
Snel en goedkoop
de Rabobank

RAADHUISSTRAAT 19 H
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11,8%

l
*
X
<

sa

5 Harde bollen HALEN

Reisverzekering

*

volwassenen vanaf f 0.80
p.d.
kinderen vanaf f 0.60
p.d.

aa XVA - HSHBVS SKIHVAI aa NV A

Auto- en motorcascoverzekering

ROLLADESCHIJVEN
per stuk
1.00

uw
voordeel
736,1.222,1.661-

(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp
Annuleringsverzekering
Voor informatie:
SPALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753-3000
BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL. 08340-34025

KUIKENBOUTEN
500 gram

CORNEDBEEF

Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak.

100 gram

Hengelo (Gld.)
Keijenborg

100 gram

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

KREÜNEN'S
KREATIEVE
KREATIES

,

&ZN

NOTENKOEKEN

1.25

met hazelnoot, amandel en walnoot

ABRIKOZE-RIJSTEVLAAI

een verrassende combinatie

*

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUfNTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN

NIEUW:

*

r

\

C83

UdNVM

2.15

SLAGERIJ
RATERINK

*

goederen, taxaties en juridische adviezen.

Lid N.V.A.

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

5.95

BAKKERIJ R. KREUNEN

HENGELO (GLD.)

-

Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

MUESLIBROOD

met hazelnoot, cashewnoten, appel, abrikoos,
rozijn
deze week
2.50

GROUSCH BIER
30 of 50 liters vat

ringen, aan- en verkoop van onroerende

l .BS

PAARDEROOKVLEES

Rabobank
Meer bank voorje geld

^^^_^_

Al meer dan 35 jaar zekerheid!

4 BETALEN |
Wij zijn met VAKANTIE van
»
maandag 31 juli t.e.m. zaterdag \
19 augustus.

* tarief wijzigingen voorbehouden

Raadhuisstraat 21
St. Janstraat 44

gerrits + lammers bv

4 Krenten of
n
Rozijnenplakken
van 2.25 voor 1.75 <

G

Persoonlijke Leningen van ƒ 1.000,- t/m ƒ 50.000,wettelijk maximum
maandeffektieve
termijn
rente/jr*.
225,48
16,9%
238,97
16,3%
574,16
14,3%

Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

TEL. 1358

UIT DE WINKELOVEN:

Als u geld wilt lenen voor een auto, meubels of een
verbouwing, weet u bij de Rabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauw een
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk de Rabobank-tarieven voor Persoonlijke
Lening met de wettelijke maximum-tarieven. In de
tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uit bent bij de Rabobank.

Rabobank
maandtermijn
210,14
218,59
546,47

VAKANTIE IN BINNEN- OF BUITENLAND

i Bakkerij Bruggink

TELEFOON 05753-1474

Met onze Gebak-Express bezorgen wij Taarten of Gebak door
heel Nederland!

... . - . . . , . - - - -

TAPINETTE

reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f iu.— D. dag
DKOGISTEKU

Kerkstraat 6

Kilo mooie HOLLANDSE SPERZIBONEN
1.95
3 kilo HOLLANDSE GOLDEN
DELICIOUS
4.95
3 kilo heerlijke sappige GUYOT
HANDPEREN
6.95
Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr FESTIVAL SALADE 2.95
500 gr JIMP-SLANK SALADE
3.95

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SPORT GOED
met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

JULIMAAND
OOSTENRIJKSE
MAAND

Te koop planten, prei
boerenkool, half hoge fijne
krul andijvie, selderij en
peterselie, bieslookpollen
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

VJIND/VJOLEfvjMKKERS

Deze week:

2.75
ZöPFE
WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO

(Gld.)

Te koop houten gondola's,
stellingen voor magazijn
of winkel. Wolters boekhandel, Kerkstraat 17,
Hengelo Gld, 05753-1253
Gevraagd oppas voor 2
kinderen van 4 en 6 jaar
voor 5 maal per week.
Tevens een hulp in de huis
houding voor l ochtend
per week. Een combinatie
van beide is mogelijk. Inl.
fam. Dekker, Hengelo Gld,
Tel. 3710

Spatatraat 13, Hengelo Gld

Verkoop
Bloemenkas
Deze week:

2 KALANCHOë'S

3.75

10 LANGE ROZEN
+ sept. kruid of gips

3.95

Afslanken voor nog geen
f 1.85 per dag? Dat kan
met Malsovit. Malsovit
wordt excl. voor U gebakken door bakkerij Hekkelman, Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Wegens omstandigheden
te koop Ford Escort 1.1
Bravo, mei 1984, metallic
blauw, goed onderhouden,
76000 km, voorzien van 4
nieuwe banden. 05753-2906
Te koop stro van het land
G. W. Hulshof, 05754-251,
Baak

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

Kunt u niet aanwezig zijn
Een taart geven is toch
fijn, dat kan nu met onze
gebak-express overal in
Nederland. Bakkerij
Kreunen, tel. 1474

Jfaig/Ho
Deze week bij uw Echte Bakker:

KLEINBROOD FESTIVAL
Elke dag een ander soort
kleinbrood
Krakend vers uit onze winkeloven
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

Op 17 juli 1989 is geboren
FRANSIEN
dochter van
Berdien te Braake en Jos Lukkezen

Kijk ook eens wat vaker
in de spiegel van de
KAPPER

(ADVERTENTIE)

Schildersbedrijf REGELINK steekt zaalvoetbalver. Bekveld in het nieuw

Nieuwe Doelenstraat 4,
6901 AS Zevenaar
Telefoon 08360-24937

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belang
stelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst.
Het was geweldig.
JOKE VAN DOKKUM
Hengelo Gld, juli 1989.
„Ons Huis"

BAKFIETSRACES
HENGELO GLD

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

VOOR DAMES EN HEREN

Op zaterdag 12 aug. a.s.

Bel gerust voor verdere informatie

organiseert VVV in samenwerking
met ABO en HAMOVE

zonnebank met gezichlsbruiner

Wij hebben de nieuwste

de jaarlijkse bakfietsraces

BLOEMSlinv- üN
Vnlr^i "
BONSAI-ATELIER „ I UKC1

meetellend voor de competitie 1989
Ook voor plaatselijke teams die niet bij de
ABO zijn aangesloten is het mogelijk om deel
te nemen aan de races.
Bij voldoende deelname zullen deze teams in
een speciale klasse uitkomen.
Opgave voor deelname in deze klasse,
zo spoedig mogelijk bij VVV Hengelo Gld:
p.a. drogisterij Lenselink, Kerkstr. l, Hengelo

Ruurloseweg 43 - 7255 DG Hengelo-G
Telefoon 05753-3339

2 gemengde boeketten
5.00
Plantenschaaltjes
vanaf 7.95
3 Kaaps violen
voor 3.50
2begonia's
voor 4.50
2cloxinia's
voor 5.00

Zaalvoetbalver. Bekveld kreeg onlangs een compleet
nieuwe outfit aangeboden.
Al enkele tijd werd uitgekeken naar nieuwe tenue's
en daarom stak schildersbedrijf REGELINK aan de
Raadhuisstr. te Hengelo G. het team in het nieuw.
Een van de medewerkers van schildersbedrijf Regelink, is lid van zaalvoetbalver. Bekveld.

Wij zijn op zoek naar een
woonhuis met plm l ha
grond, op korte of langere
termijn. Brieven onder
no. 30 bureau van
de Reclame

DRUKKERIJ WOLTERS
KOMT, KIJKT EN ZIET

1.40

Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld*»,

BOTERHAM WORST 100 gr

1.00

GRILLWORST

100 gr

1.20

Alle SALADES

per 100 gr

0.98

UIT HET VVV ZOMERPROGRAMMA
Deze week vermeldt het zomerprogramma:
dinsdag 25 juli 19.00 uur VVV-dorpswandeling vanaf
de ingang van de Remigiuskerk, onder deskundige
leiding (Remiguskerk met fresco's, meistersbankske,
Bleekhuisje enz., alles wat in de uitzending Weg van
de snelweg op 15 juli j.l. over Hengelo Gld op de
TV werd vertoond).
Woensdag 26 juli 13.30 uur vanaf sporthal „de Kamp
de maandelijkse fietstocht van Achilles.
Donderdag 27 juli vanaf eetcafé De Eikeboom te
Keijenborg: huifkarritten, vertrek 13.30, 14.30, 15.30
en zonodig 16.30 uur.
Donderdag 27 juli VVV-avondwandeling op 't Klooster met IVN-gidsen. Samenkomst 19.00 uur op de
hoek Varsselseweg-Kieftendorp-Venneweg.
Dinsdag l aug. Klompenmakerswandeltocht vanaf
café „de Smid" in Keijenborg. Start tussen 14.00 en
15.00 uur, 7 en 10 km, met o..a. bezichtiging klompen
makerij.

SNITZELS

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

per 100 gr

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Wij hebben VAKANTIE van

Ze zijn er weer:

31julit.e.m.12aug.
SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
HOLLANDSE NIEUWE
per stuk 2.50
5 voor

Past. Thulsstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

10."-

Te koop stro. J. Harmsen, Tolweg l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1772
HARMSEN IJZZERWAREN UITGEBREID
Het is al weer een tijdje geleden dat Harmsen ijzerwaren een uitbreiding onderging.
Twee keer binnen de periode dat Bennie en Gerda
Wullink de smederij en ijzerhandel van de fam.
Harmsen overnamen, hebben zij een uitbreiding gerealiseerd.
De laatste vergroting tot ruim 500 m2 was een ingrij
pende zaak. Een parkeerplaats naast de winkel werd
er bij aangetrokken waardoor de winkel een betere
aansluiting op het magazijn achter aan de winkel
zou krijgen.
Met de verbouwing kwam er een nieuwe pui in het
pand waardoor de ingang ook werd verplaatst.
Door de uitbreiding kon het toch al niet kleine
assortiment dat danig werd uitgebreid, beter aan het
publiek getoond worden, waardoor de Vakman en de
doe-het-zelver zijn spullen sneller kan vinden.
Voor Bennie en Gerda Wullink was het 'n spannende
periode, hoe de verbouw zou uitpakken en gezien
het resultaat, kunnen zij zonder meer trots zijn op
hun prachtige zaak.
EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE"
Regelmatig wordt er in het verzorgingscentrum
voor bejaarden een expositie georganiseerd. Zo zal er
op 25 juli een expositie van start gaan met werken
van mevr. Gré de Prie-Brocke uit Ugchelen. Gré
exposeerde een aantal keren eerder. Zelf staat ze
niet zo graag op de voorgrond, maar het leuke van
exposeren vindt ze de kontakten die ontstaan doordat
mensen haar of haar werk gaan herkennen.
Gré tekent en aquarelleer t. Dat laatste nu bijna 2
jaar, daarvoor maakte zij olie verf schilderij en. De
meeste mensen maken wel foto's tijdens hun vakantie of uitstapjes. Bij Gré is dat niet het geval, ze is
tijdens haar vakantie bijna onafgebroken bezig om
vakanüekiekjes te tekenen die ze dan uitwerkt met
aquarelverf.
In „de Bleijke" hangen de wat grotere werken van
Gré, namelijk een hele mooie serie schilderijen, die
ze zelf noemt: Kinderkoppen van de derde wereld.
De boeiende tinten ontstaan door gebruik van speciaal aquarelkarton, waardoor warme sprekende
kleuren ontstaan die niet alleen de bewoners van
„de Bleijke" zullen aanspreken maar ongetwijfeld
veel bezoekers zullen trekken. Daartoe is gelegenheid tot l september, daglijks van 14.00 tot 17.00 uur.
Gré schildert graag buiten: huizen, natuur, bomen,
water, noem maar op.
Het is een rustgevende hobby, je kunt je gedachten
de vrije loop laten.

Mogelijk zullen de prestaties van het team door de
mooie geste zich in een stijgende lijn gaan begeven.
In ieder geval staan zij er tijdens de wedstrijden
weer keurig bij.
Op de foto de heer en mevr. Regelink met het teanj
in het nieuwe tenue.

T.z.t. te koop van het land
tarwestro en gras op stam
Tel. 05754-372

Te koop aardbeienplanten
(op bestelling). A. Menkveld, Banninkstraat 58,
Hengelo Gld, 05753-2090
Blijven liggen tijdens de
Hengelose kermis zijden
sjaal. Terug te bekomen
bij Wolters boekhandel

KLOMPENMAKERSWANDELTOCHT
Dinsdag l aug. a.s. gaat bij party-restaurant „de
Smid" aan de Kerkstraat te Keijenborg de 9e klompenmakers wandeltocht van start, waarbij tussen
14.00 en 15.00 uur op weg gegaan kan worden voor
i'cn tocht over 7 of 15 km.
Deze mooie wandeltocht voert langs landelijke wegen
in de Gelderse Acherhoek naar de ambachtelijke
klompenmakerij van de gebroeders Willemsen,, Gravelle. Deze gastvrije mensen tonen graag het oude
ambacht en weten er veel meer over te vertellen.
En wie een duik wil nemen in de klompengeschiedenis, zal het zeker de moeite waard vinden een
kijkje te nemen in het klompenmuseum „de klompen
maker, dat tevens in de route is opgenomen.
Het eindpunt is weer bij „de Smid", waar u heerlijk kunt uitrusten van de wandeling in de sfeervolle
tuin en waar gelegenheid is om te barbecuen.

KINDERDAGOPVANG: JA OF NEE
De initiatiefnemers willen proberen om een kinderdagopvang op te richten. Daarvoor zijn er enquêteformulieren verspreid in de gemeente Hengelo Gld.
Mocht er onverhoopt geen formulier ontvangen zijn,
dan zijn deze op te vragen bij één van de adressen
aan het eind van dit artikeltje.
Een kinderdagopvang is een accomodatie waar kinderen van 0-4 jaar opgevangen en verzorgd worden
Er worden maaltijden verzorgd en er zijn aparte
ruimtes om te slapen.
De kinderen hoeven niet elke dag te komen of 'de
hele dag te blijven. Het kind kan in principe op die
dagdelen komen dat de ouders kinderopvang nodig
hebben.
De kinderen worden ingedeeld in groepen leeftijdsgenoten: babies, jonge peuters en oudere peuters
Er zijn ook groepen waarin babies, jonge peuters en
oudere peuters in één groep worden ondergebracht.
De hoogte van het bedrag dat ouders mee moeten
betalen aan de kosten van het kinderdagopvang is
afhankelijk van het aantal dagdelen dat hiervan gebruik wordt gemaakt en tevens van de hoogte van
het inkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
W. Ehringfeld-van den Barg, Julianalaan 12, 7255
EE Hengelo Gld, tel. 05753-3783 of
M. Rietman-Wuestenenk, Waarleskamp 2, 7255 WG
Hengelo Gld, tel. 05753-3022.
SPONSORLOOP JEUGDDRIEDAAGSE GROEP 8
„DE LEER"
Op maandag 3 juli j.l. hebben de leerlingen van
groep 8 een wandeltocht gehouden t.b.v. het missiezendingwserk van pater Willem Erinkveld op de
Filipijnen.
De opbrengst van deze tocht was het formidabele
bedrag van f 1979,50.
Dit bedrag zal rechtstreeks aan pater Willem Erik^
veld worden overgemaakt.
Een woord van dank aan de lopers en sponsors is
zeker op zijn plaats.
DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES
Door een werkgroep 'van de KPO is al meerder jaren
met succes een ontspanningsdag voor alleenstaande
dames (dus ook niet-leden) georganiseerd. Alle gezindten zijn van harte welkom.
Dit jaar wordt deze dag op 30 augustus gehouden.
Op het programma staat een boottocht door het
unieke natuurgebied „de Weerribben' te Ossenzijl.
Verder een bezoek aan de „Orchideënhoeve" te Luttelgeest en als afsluiting een diner in Epe.
De kosten bedragen f 56.00. Opgave is mogelijk tot
14 aug. bij R. Besselink, Hengelosestraat 16, Keijenborg, tel. 1327.

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. Suite, 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 of o

Statenlaan 128,2582 GW Den l laag. Bankrck.nr.: 70.70.70.S48. Giro: 324.

HET NATIONAAL REUMAFONDS

324

HENGELOSE KERMIS 1989, EEN ZAAK VAN VELE DUIZENDEN BEZOEKERS

AFSCHEID VAN DS HENDRIKS

Komende vanuit Den Dolder waar hij uit het maatschappelijk leven overstapte naar de geestelijke
wereld heeft ds Hendriks zich gevormd van kandidaat tot dominee.
Zijn eerste predikantenplaats in dienst van de hervormde gemeente, heeft hij aangegrepen om zich
volledig in te werken in de belangen en verlangens
van kerk en gemeenschap.
De hervormde gemeente van Hengelo Gld heeft
hem volledig in haar midden opgenomen.
Een volle kerk op zondag 16 juli was er een teken
van. Ook de medewerking van pastoor Lammers en
collega ds Verhaere wijst op de goede interkerkelijke
Verhoudingen die mede door toedoen van

W j gaan door met onze
OPRUIMING
HEMDJES - T-SHIRTS
het 2e hemd je of T-shirt

voor de halve prijs
CONFECTIE

tweede stuk halve prijs
BON GIORNO SLIPS

3 stuks voor 10.BADPAKKEN EN BIKINI'S

tweede stuk halve prijs

Schröder
bij de kerk

Hengelo Gld

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ZELHEM

Van 31 juli t.e.m. 5 augustus organiseert genoemde
vereniging een tentoonstelling onder het motto:
Zelhemse hobbyisten tonen hun werk.
Getoond worden teken- en schilderwerk, houtdraaien snijwerk, klokken en schemerlampen, naald*- en
borduurwerk, leerbewerking, droogbloemen en sieraden; alles gemaakt door amateurs.
De tentoonstelling wordt gehouden op de grote deel
van Erve Tenk aan de Garvelinkweg 8 te Zelhem.
In de week van 31 juli t.e.m. 5 augustus kan men er
elke dag terecht van 14 tot 17 uur en van 19 tot 21
uur.
In de vaaltschuur naast de boerderij heeft genoemde vereniging een boerenmuseum ingericht. Daar
worden oude landbouwwerktuigen en boerengereed
schappen tentoongesteld. Tevens is er een volledig ingerichte ouderwetse boerenkeuken.
Dit voorjaar hebben een aantal vrijwilligers de zaak
schoongemaakt en alles overzichtelijk opgesteld, zodat het museum er verzorgd uitziet. Tevens is het
uitgebreid met een aantal gebruiksvoorwerpen.
Tijdens de openingsuren van de hobby tentoonstelling
kan men ook het boermuseum bezoeken. Verder is
dit boerenmuseum in de maanden juli en augustus
open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14 tot
17 uur.

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheidskaarten
rouwcirculaires en bidprentjes
visitekaarten enz.

ds Hendriks zijn ontstaan.
De afscheidsreceptie in „Ons Huis", volgend op de
kerkdienst was een aaneenrijging van goede woorden
en lofuitingen.
In de periode Hendriks kwam het KESA-rapport
uit, waar soms tegenaan gehikt werd, werden verschillende gespreksgroepen geformeerd, met als
laatste het conciliair proces.
Als afscheidsgeschenk aan de hervormde gemeente
bood het echtpaar Hendriks een „kerkdak" aan, be«plakt met munten t.g.v. de restauratie van het kerk
dak. Voorzitter Wenneke nam het kado uiteraard
dankbaar in ontvangst.
POLITIE-INFOBMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week 11 t.e.m. 17 juli 1989

Loslopende honden: de honden die onlangs losliepen
waren weer eens losgebroken. Meerdere personen
zijn door deze beesten gebeten, waaronder 'n 9-jarig
meisje. Van gemeentewege behoefde geen aktie meer
te worden ondernomen, daar de eigenaar zelf al besloot de beesten te laten afmaken, hetgeen wij in dit
geval toejuichen, daar er gevaarlijke situaties gingen
ontstaaan.
Diefstallen fiets. Er kwamen twee aangiftes binnen
van diefstallen van fietsen. Een tijdens het Riefelfeest en de ander in de nacht van 15 op 16 juli 1989
van de parkeerplaats bij Concordia aan de Raadhuis
straat.
Brand. Woensdag 12 juli 1989 ontstond er brand in
het doe-het-zelf gedeelte van garage Wenting. Door
onbekende oorzaak vloog een auto, waaraan tioor een
doe-het-zelver werd gewerkt, in brand. De technische recherche stelde een onderzoek in.
Donderdag 13 juli ontstond er een brandje in een
hooischuur aan de Wichmondseweg. De brandweer
kon het hooi tijdig uit de schuur verwijderen.
Aanrijdingen. Woensdag 12 juli ontstond op de Riefe
lerdijk te Hengelo Gld een aanrijding doordat een
bestuurder van een personenauto, die onder invloed
van alcoholhoudende drank verkeerde, niet voldoen
de rechts hield en tegen de linkerzijkant van een
hem tegemoetkomende auto reed. Na een ademanalyse bleek dat de man strafbaar was en tegen
hem zal proces- verbaal terzake het rijden onder
invloed worden opgemaakt.
Zaterdag 15 juli reed een bestuurder van een personenauto bij het wegrijden vanuit geparkeerde toe
stand tegen een andere auto. Deze bestuurder zei
hier niets van te hebben gemerkt. Er ontstond
lichte schade.
Zondag 16 juli ontstond er op de Veldhoekseweg te
Hengelo Gld een kettingbotsing. Een bestuurder van
een personenauto remde af voor twee vogels, die op
de rijbaan liepen. Een bestuurder achter hem botste
tegen hem aan en de bestuurder die daar weer
achter reed, botste tegen de laatste auto.
Diefstal. In een discotheek te Hengelo Gld werd een
damestasje dat enkele ogenblikken onbeheerd was
gelaten, ontvreemd.
Vernieling. In de nacht van zondag op maandag werd
in de Spalstraat een ruit bij een horeca-gelegenheid
vernield. De daders zijn aangehouden en na verhoor
op het politiebureau naar huis gestuurd.
A. VELTMAN

De weersomstandigheden niet te warm of te koud,
waren over het algemeen de Hengelose kermis, goed
gezind, om er een waar volksfeest van te maken.
Vier dagen kermis en vooral het weerzien van bekenden en een vleugje feestvreugde, doen velen erg
goed.
De kermismarkt, de straten motorcross, het lunapark, de kinder- en volksspelen, de optocht en de
feesten in de verschillende gelegenheden, waren

voortdurend onderwerp van gesprek, maar opk het
bezoek daaraan.
De koningin van 1988, mevr. Bossenbroek, was ook
nu weer dicht bij de titel, want evenals in 1988 was
er een loting nodig om de koning aan te wijzen in
de persoon van Frans Notten, want de vogel was te
taai om hem van zijn hoge plaats af te schieten.
Hengelo Gld kan terugzien op een zeer fijn volksfeest, onmisbaar voor de gemeenschap.

GESLAAGD

GESLAAGD

Gerben Gussinklo te Hengelo Gld slaagde aan de
Slagers Vakschool te Arnhem voor het vakdiploma.
Te Hilversum slaagde Theo Eijkelkamp uit Hengelo
Gld voor het vakdiploma aannemer B. en U.
Te Haarlem slaagde voor de middelbare beroepsopleiding arbeidsmarkt-politiek-personeelsbeleid Agnes
Brinke uit Hengelo Gld.
Zij volgde de curssussen aan de Hogeschool Haarlem
sector opleiding sociale arbeid.
Te Doetichem slaagde W. J. Jansen voor het diploma
computer boekhouden van de Stichting Handelsopleiding.
Aan de chr. school voor hogere beroepsopleiding
Windesheim te Kampen slaagde Lydia Tacx voor de
studierichting journalistiek.

Hier een lijst van chemische sof f en die in huishoudens vinden zijn en ingeleverd moeten worden:
accuzuur (oude accu's, batterijen, bestrijdingsmiddelen, cosmetica (remover, nagellak), electriciteitsdraden, fixeer, fotochemicaliën (fixeer, stopbad en
ontwikkelaar), geneesmiddelen, koperhoudend afval, kwikthermometers, latex, loodhoudend afval,
medicijnen, olie (motor-, smeer-, boorsnijolie),
ontvettingsmiddelen, oplosmiddelen, ontwikkelpoeder
(toner) petroleum, spuitbussen (leeg of restant), terpentine, thinner verfafbijtmiddel verf oplosmiddel,
verfrestanten, zinkhoudend afval, zuren.
Op deze lijst staan de meest voorkomende chemische
stoffen. Maar natuurlijk niet allemaal. Wie twijfelt
of een bepaalde stof beter apart ingeleverd kan
worden, kan het best het gemeentehuis even bellen
tel. 05753-1541 en vragen naar H. Punte.
Wanneer u de chemocar gemist heeft dan kunt u
uw klein chemisch afval bewaren in de milieubox
en het medio oktober wanneer de chemocar langs
komt, meegeven.
Het is natuurlijk altijd mogelijk het k.c.a. vrijdags
morgens tussen 10.00 en 12.00 uur af te geven bij
het gemeentelijk k.c.a.-depot aan de Zelhemseweg 38

Tel. 05755-1862

Hartpatiënten,
die met vragen zitten, lijn S 070-614614
bellen de infolijn voor
vnendeo ven de harlslcWing
telefonische informatie
na

^ennenurlKaartenlMuwelyks ZKoUektie
en u ontvangt gratis het detlname-\ormvlier bij
Instelling van min. JO kaartend
Kennemer
Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

par bestelnummer

DRUKKERIJ WOLTERS

De grootste kans van slagen in:

J. B. EPPINK
STEENDEREN

Vraag het aan de Hartstichting

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE

is in Steenderen UW ADRES:

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het
Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. £

>

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

in een romantisch weekend!

1

Dorpsstraat 37

IKMET

CHEMISCH AFVAL OP EEN RIJTJE

Mama,
bestaan er
nog echte
neushoorns?

HANDELSDRUKWERK
rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, briefKaarten, circulaires, folders, prijslijsten enz.

Richard Arendsen behaalde op de Middelbare Installatie Techniek te Arnhem zijn ondernemingsdiploma voor installateur.

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.
Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk
^. v

r-

Dit laatje
niet schieten.

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!

WAARDEBON

Kennemer
Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee

DRUKKERIJ WOLTERS

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

HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

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

Rauwkost
kant en klaar
per zak

Telefoon 05753-2619

Wij hebben ALLES
voor de weck + diepvries!!
weckketels, gas en electrisch
weckglazen

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

ZATERDAGVOORDEEL:

Gegrild gehakt
100 gr

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

weckringen en klemmen
weck thermometers

798

125

Ardenner
rauwe ham
100 gr

actertandM hartstichting
\J/ vriendenV. a

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen
die past bij alle afstanden

249
109

Rundertartaar
500 gr

diepvriesbakjes

I.v.m. reorganisatie vanaf a.s. vrijdag

folielasapparaten

10 tot 50% korting

citr. brandewijn

De

details, daar kijk je als

Club Veronica B E H A N G
Ter kennismaking tijdens
de bouwvakvakantie

10% korting
Kom de kol lekt i e bewonderen

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - 05753-1655

Reparatie wasautomaten,

10.15

Goede Herder Kapel
uur ds. Molemaker
Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst
R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 29 juli 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag 30 juli 10.00 uur H. Mis
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.

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

HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.

NU OOK REPARATIE VAN
KLJUN-HUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

VOOR AUTORIJLES

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 alle tijde
de nodige informatie.

GERARD BRANDENBARG

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2524
Gazelle fietsen rijden op Vredestein tanden.

10.00

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
uur Mw. Barbas

Bel UIT DE WEERD

„ZELHEM"

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

ZONDAG 30 JULI

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

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

oh

Van 24 t.e.m. 30 juli
J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

heden'.

IL /J

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.

Peugeot 205

Afwerking, constructie, levensduur en serviceqevoefigheid.net
verschil zit'm »n
dat soort'kleinig-

/ W^

Kerk- en andere diensten

Rozenhoflaan 29
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

gezet.

liter

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

AAD LOONEN

hoS*Sefde en vernuft
Sn Gazelle in elkaans

698

1795

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

koelkasten en diepvriezers

KUK DAAR LEITEN
WUNUOP

V.d. Eelaart 3sterren jonge
jenever
liter

Magere
speklappen
kg

Wij sluiten met ingang van 29 juli onze zaak
aan de St Michielsstraat 2 te Hengelo Gld

Vanaf 4 augustus staan wij op de vrijdagmarkt

395

Florijn

diepvrieszaksluiters

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

698

169

AH Chantilly's
ijs
8 stuks.

Ma. 31 juli en di. l auf.

diepvrieszakken

OPHEFFINGS UITVERKOOP

AH halfvolle
vanille yoghurt
liter

Sappige perziken ^| f* f^
mandje plm l kg
^f ^^

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. 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.
Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op Chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 0834041275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

