
58e jaargang no 34 dinsdag 22 augustus 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEBS

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

0

v\ Olé, Olé!
Met de
Keurslager

naar Spanje
Je Keurslagers van Nederland hebben augustus uitgeroepen tot „Spaanse

Maand". Kom kijken en keuren welke heerlijkheden zij nu te bieden hebben!

Spaanse
gepaneerde

snitzeis
100 gr

160

**•*

Hausmacher

Leverworst
± 300 gr 2.95

SPEClAf

TORERO
per stuk

125

CHORIZO
100 gram

245
Shoarma-

vlees
100 gr

160
DAGREKLAMES

MAANDAG, DINSDAG. WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

4.50
4.50

4.50
4.50

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
Raadhuisstr 7. Hengelo G

Tel 05753-1269
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

KRENTEN- of
ROZIJNENBROOD

van 4.75 voor 4.25
H UIT DE WINKELOVEN:
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Naar sneeuw of zon
Boek nu uw

wintervakantie
bij de Rabobank.

GEVULDE KOEKEN por stuk 0.95 ?

aa NVA - HSHHVS HWHVM aa

KOMT, KIJKT EN ZDET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 06753-3460

IkgBAKFILET

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05758-2619

en U bent verzekerd van een
plaats in het komende seizoen

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

beschikbaar

Er wordt onderricht gegeven
in

PIANO - KEYBOARD EN ORGEL

Inlichtingen: MUZIEKSCHOOL

H A N S S C H E E R D E R
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld

Tel. 05753-2974

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

10 GLADIOLEN 2,50

1 bos BUITENCHRYSANTEN
1.95

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 057534473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

met SPORTGOED

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Vakantieplannen? Begin nu alvast aan de
voorpret. Kom de nieuwe winterreispro-
gramma's halen. Die liggen gratis voor u
klaar. Net als het nieuwe Rabobank Vakantie-
Magazine en de WinterVakantieWijzer. Er is
nu nog volop keus. Uw favoriete vakantie is er
vast wel bij. Dus wacht niet te lang met boeken.

Raadhuisstraat 21

St Janstraat 44

Hengelo Gld

Keijenborg

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1336

Rabobank
Meer bank voor je geld

INY'S
ANSSCHOOL

Standaard dansen

Latijns-Amerikaanse dansen

Moderne dansen

o.a. Rock & Roll

INSCHRIJVING
voor: BEGINNERS GEVORDERDEN GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Inschrijving Keijenborg: op donderdag 24 augustus a.s. in zaal Winkelman

van 19.00 tot 21.00 uur.

Gelieve bij inschrijving f 5,00 te voldoen.

Voor informatie kunt U ons dagelijks bellen op telefoonnr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Notenboomstraat 18
7141 AC Groenlo
tel. 05440-64914
tel. 05443-75102

DINY'S DANSSCHOOL
Winkelman, St. Janstraat 3
7256 BA Keijenborg
tel. 05753-1267

ÊKIein
^Westland

HENGELO GLD
tel. 10b4

Kerkstraat 6

4.95

2 grote KOMKOMMERS 1.
500 gr WASPEEN 0.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr AARDAPPELSALADE
3i95

500 gr pittige l JSDERGSLA 3.95

COTELETTO'S
per stuk
OSSESTAART

500 gram

TONGEWORST
100 gram

1.35

SLAGERIJ

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

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenihoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

DEZE WEEK
WNQ/V1OI.ENB/ÏKKERS

ZEEUWSE CAKE 3.25

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD



WIM EGGINK

en

JANET OLDENHAVE

gaan trouwen op woensdag 23 aug.
1989 om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

Dagadres:

zaal „De Luifel", Dorpsstraat 11,
Ruurlo

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur.

Kapersweg 13, Ruurlo
Zelledijk 12, Hengelo Gld

Ons adres wordt:

Zelledijk 12, 7255 MR Hengelo Gld.

Op vrijdag 25 augustus a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

TONNY HOEBINK

WILLEMIEN HOEBINK-COOBS

Wij beginnen die dag met een Eucharistie-
viering om 13.30 uur in de kerk van St.
Willibrordus te Hengelo Gld.

Dagadres:

Zaal Concordia, Raadhuisstraat 36a, Hengelo G

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur

7255 PS Hengelo Gld, aug. 1989.

Zelhemseweg 6.

Wegens vakantie gesloten

van maandag 28 aug.
t.e.m. zaterdag 2 sept.

HARMSEN
IJZERWAREN
BANNINKSTRAAT 4

7255 AW HENGELO (G) TH.05753-J220

R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld, Tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.

Mode vakschoolvereniging „Danckaerts" U.A.

te Den Haag.

voor middag- en avondlessen in:
^ PATRONEN MAKEN

^ KNIPPEN

+ NAAIEN

Aanvang cursus september 1989

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De loco-burgemeester van Hengelo, brengt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 28,
lid 6, en artikel 31 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening ter openbare kennis, dat Gede-
puteerde Staten van Gelderland bij besluit
van 25 juli 1989, nr. RO89.20094-ROV/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Regelinklaan-West 1989, nr. l, vast-
gesteld bij raadsbesluit van 6 juni 1989
nr. 44-1-1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid l, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het be-
sluit tot goedkeuring voor het gehele plan on-
herroepelijk.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, het be-
stemmingsplan Regelinklaan-West 1989, nr. l,
alsmede de voorschrifen van het bestemmings-
plan Regelinklaan-West 1976, welke mede van
toepassing zijn op het goedgekeurde bestem-
mingsplan liggen met ingang van 24 augustus
1989 gedurende een maand voor een ieder ter
gemeente-secretarie (sectiebestuurszaken) ter
inzage.

Niemand is gerechtigd om tegen voormeld
goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

De loco-burgemeester voornoemd,

Th. A. A. Hooman

Hengelo, 22 augustus 1989.

KON. HARM. „CONCORDIA"

start met een nieuwe

Aanmelden maandag 4 september om 16.00 uur
in ons repetitielokaal, St. Michielsstraat
boven kledingzaak Derksen te Hengelo Gld.,
Vanaf 7 jaar

Heb je al een muzikale ondergrond, informeer
dan eens bij ons voor een opleiding op een
instrument of trommel. Leeftijd speelt geen
rol.

Informatie: G. Lenderink, tel. 05753-1223

Kom bij de muziek

DANSINSTITUUT STEENDEREN

Op zondag 1 oktober a.s.
starten we weer met de
nieuwe DANSCURSUS
1989/1990.

De lessen zullen evenals de

voorgaande jaren weer op zondag

worden gegeven in zaal

„De Engel" - Steenderen
De lessen zullen als volgt zijn:
a. 14.30 tot 15.45 uur Beginners 13 jaar en ouder.
b. 16.30 tot 17.45 uur Zilver 13 jaar en ouder.
c. 17.45 tot 18.30 uur RockenRoll.
d. 18.30 tot 20.00 uur Zilver Ster-Goud.
e. 20.00 tot 21.15 uur Beginners Gehuwden en Verloofden.
f. 21.15 tot 22.30 uur Zilver Gehuwden en Verloofden.

(Wijzigingen voorbehouden).

Voor inschrijving en informatie kunt u terecht op
zondag 27 augustus en 10 september van 20.00 tot
21.00 uur in zaal „De Engel" te Steenderen of
telefonisch op 05755 - 2204.

Derkje en Herman Bouman

GRATIS naar de Meubelbeurs
Zondag 3 sept a.s. is er meubelbeurs te Utrecht

voor partikulieren.

Hebt u meubelen nodig of wilt u zich oriënteren,

dan is dit een prachtige gelegenheid om alles op

meubelgebied te zien en uw keuze te maken.

HEI JINK betaalt voor u de reiskosten en de entree

Vraagt inlichtingen bij „DE SPANNEVOGEL", de

zaak met 4Q jaar ervaring en bekend om zijn

service

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPÜTEMHUIS

hengelo(gld)

GEVRAAGD:

m e i s j e
voor ons filiaal in ZUTPHEN

Schriftelijke reakties naar

BAKKERIJ HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - 7255 BL Hengelo Gld

HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gezelligheid is troef
met de kermis bij

,D'N OLDEN KRIET'
Wichmond
Zaterdag 26 aug.

DANSEN
Aanvang 20.00 uur

Orkest:

H A N S K A D U O
Prettige feestdagen toegewenst

Jeugd vakantiedagen

„DE WOAGESPELEN"
op 29 en 30 aug. a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

aan de Leliestraat te Hengelo Gld
voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar

Dit jaar gaat het over:

„Bi'j ons op de boerderi'je"
Je moet zelf brood meenemen en je mag als
boer of boerin komen.

Een hamer is dit jaar niet nodig.

Kosten per dag f 3.—

Als er mensen zijn die graag willen helpen met
de leiding, zijn die ook van harte welkom!

Voor informatie:
Tel. 2787 of 1308

ALS 'N ZONNETJE
Zo loopt 'n Gazelle!
Geruisloos, veder-
licht en toch oer-
degelijk Echt'n fiets
waar je jaar in jaar
uit plezier van hebt

Gazelle maakt
fietsen leuker.

(Ges'n Gazelle bij:

Gezocht goed tehuis voor
2 bastaard Fox-honden
plm 8 weken. Tel. 05755-
2289

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

COMFEBEN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Gezocht: opfokruimte
voor gelten, tot dekrijpe
leeftijd. Maximale capaci-
teit 100 stuks. Henk Ber-
kelaar, Hengelo Gld,
tel. 05753-2687

Gehoorzaamheidscursus
voor huishonden te Hen-
gelo Gld, m.i.v. zaterdag
19 aug om 16.30 uur.
Opgave: H. Lichtenberg,
tel. 05753-2042 - A. Peters
tel. 08344-436

BIJ ONS OP DE BOERDERI'JE

Onder dit motto worden op 29 en 30 aug. a.s. nabij
het jeugdcentrum de Woage te Hengelo Gld, de
jaarlijkse jeugd vakantiedagen gehouden.
Voor de jeugd van 4 t.e.m. 12 jaar zijn dit dagen
om zich heerlijk uit te leven.
En voor de kosten hoeft men het niet te laten.
Voor verdere informatie: zie de advertentie in dit
blad.

CPB

De afdeling Hengelo Gld van de CPB start op don-
derdag 24 augustus om 19.45 uur met de gymnastiek
cursus Beter Bewegen.
Deze cursus is van belang omdat mensen vaak door
het jachtige tempo waarin ze leven, een verkeerde
houding aannemen of zich niet goed bewegen.

E.K. FIETSCROSS

Ilse Freriks, 9 jaar, van de Koningsweg uit Hen-
gelo Gld, behaalde op de E.K.-kampioenschappen
fietscross, gehouden in Denemarken, een 5e plaats.
In de nationale competitie staat zij momenteel als
3e geklasseerd.
De laatste wedstrijd om het Nederlands kampioen-
schap wordt verreden te Assen.

UIT HET ZOMERPROGRAMMA VAN VVV

Donderdag 24 augustus is er een VVV-middagwan-
deling, de laatste van dit seizoen, langs houtwallen
en kampen, ongeveer 5 km. Vertrek om 14.00 uur
achter de Remigiuskerk. Vrijwilligers vertellen een
en ander over het landschap, de bloemen en planten
en de dieren rond het dorp.

Zondag 27 augustus organiseert buurtvereniging
„de Noabers" het klootschiettournooi om het kam-
pioenschap van Hengelo. Deelname mogelijk voor
dames, heren en gemengde teams (een team bestaat
uit 4 personen). Start tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf
fam. Groot Roessink, Vaalverinkdijk. Opgave bij G.
Bretveld, tel. 05753-1592, kosten f 15.— per team.
Eveneens zondag 27 augustus zijn er stockcarraces
(radiografisch bestuurbare auto's e.d.) bij het waag-
gebouw aan de Koningsweg 2 (fam. Arendsen), aan-
vang 14.30 uur. De organisatie is in handen van de
Hengelose modelbouwclub.

Maandag 28 augustus t.e.m. vrijdag l september is
er de jaarlijkse avond fietsvierdaagse. Inschrijving
maandag- en dinsdagavond om 17.30 uur bij sport-
hal „de Kamp". Start elke avond tussen 18.00 en
19.00 uur bij de sporthal. Ijsver. Steintjesweide
tekent voor de organisatie.

COLLECTE-RESULTAAT

De jaarlijkse collecte van het Nederlandse Rode
Kruis, afdeling Hengelo Gld, welke werd gehouden
gedurende de periode van 22 mei t.e.m, 4 juni j.L,
heeft f 7.717,30 opgebracht
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt.

FUCHSIA'S KWEKEN, EEN GROTE HOBBY

Bloemen houden van mensen is een waar gezegde.
Voor de heer Elsman aan de Baron v.d. Heijdenlaan
uit Wichmond gaat dit zeker op. De fuchsia's hebben
hem zo zeer in de greep, dat er bij hem minstens
600 soorten in de voor- en achtertuin staan.
Hij is er in geslaagd een geheel nieuwe fuchsia aan
zijn collectie toe te voegen. Via de bloemenveiling
werd de nieuwe plant, gedoopt Elsstar, waardig be-
vonden voor de teelt.

NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING VRAAGT
COLLECTANTEN

Om de collecte ook dit jaar tot een succes te maken
heeft het comité van de Nederlandse kankerbestrij-
ding, het Koningin Wilhelmina Fonds, in Hengelo en
Keijenborg nog collectanten nodig.
De collecte wordt dit jaar gehouden van 28 aug.
tot 10 september.
Met het ingezamelde geld financiert de Nederlandse
kanker bestri j ding wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting over preventie, vroege ontdekKing en
behandeling van kanker.
Daarnaast worden gelden besteed aan verenigingen
van kankerpatiënten en aan onderwijs en opleiding.
Voor 1989 is daarmee ruim 47 miljoen gulden ge-
moeid.
Dit jaar bestaat de Nederlandse kankerbestrijding
40 jaar. Mede door de opbrengsten van de collecte
zijn in die periode al veel goede resultaten bereikt.
Tegenwoordig geneest gemiddeld 50% van alle kan-
kerpatiënten. Van kinderen met kanker geneest ca.
70%. Bij de behandeling van borstkanker is m on-
geveer de helft van het aantal gevallen geen ampu-
tatie meer nodig. Zo is er steeds meer goed nieuws
te melden rond de bestrijding van kanker.
De Nederlandse kankerbestrijding is vrijwel geheel
afhankelijk van de bijdragen van de bevolking.
Daarom is het belangrijk dat ook dit jaar in Hen-
gelo en Keijenborg de collecte een succes wordt.
Als collectant kunt u iets extra's doen voor de kan-
kerbestrijding. Wilt u mee-collecteren, meldt u zich
dan aan bij mevr. W. Lubbers-Lubbers, Snethlage-
weg l te Hengelo Gld.

GEMEENTENIEUWS

SUBSIDIE EMANCIPATIEWERK 1989

In het kader van de tijdelijke rijksbijdrageregeling
ter stimulering van het emancipatiewerk (TKBE)
kunnen in de gemeente Hengelo werkzame instellin-
gen c.q. verenigingen subsidie aanvragen wanneer
de aktiviteiten voldoen aan de hierna genoemde
criteria.
Het verwezenlijken van gelijke maatschappelijke
posities voor mannen en vrouwen;
Het bereiken van structurele veranderingen waar-
door belemmeringen en achterstanden voor vrouwen
worden opgeheven;
Het doorbreken van rolpatronen en van beeldvor-
ming in termen van vrouwelijkheid en mannelijk-
heid.
Als u nog geen aanvraag hebt ingediend en u
wenst alsnog voor een subsidie op grond van boven-
genoemde regeling in aanmerking te komen, dan
dient u hiertoe vóór 15 september 1989 een schrifte-
lijk verzoek bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hengelo Gld., Raad-
huisstraat 20, in te dienen met een uitvoerige be-
schrijving van de aktiviteit(en).

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld



SPEKLAPPEN 500 gr 3.75

RUNDERLAPPEN 500 gr 8.95

GEGRILDE HAM 100 gr 2.10

ZURE ZULT 100 gr 1.00

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6 - HENGELO GLD

* knip- en naailessen

* patroontekenen

* opleiding tot costumière -
coupeuse - lerares

In september beginnen de lessen weer.

Bel voor informatie: 05753-1703

.Yukei"BLOEMSIER- EN
BONSAI-ATELIER

Ruurloieweg 43 - 7255 DG Hengelo-G

Telefoon 05753-3339

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week l t.e.m. 7 aug. en 8 t.e.m. 14 aug. 1989

2 aug. kwam een bewoner uit Keijenborg met een
klacht over mogelijke geheime zender, daar zijn
tv-beeld steeds wegviel. Betrefende zaak aanhangig
gemaakt bij de PTT-opsporingsdient.

5 aug. vond een aanrijdinkje plaats tussen een fiei-
ser en een personenauto op de Snethlageweg. Hier-

bij reed de fietser door. Verzocht wordt aan deze
onbekende zich alsnog te willen melden om de scha-
de via de WA-verzekering te regelen.

5 aug. is tevens gepoogd een achterruitspoiler te ont-
vreemden vanaf een personenauto, welke geparkeerd

stond in de Kerkstraat. Men heeft de werkzaam-
heden moeten staken, omdat de achterruit gespron-

gen is.

6 aug. werd een bromfietsbestuurder zonder ver-
lichting bekeurd. Hierbij bleek dat het voertuig

opgevoerd was en dat de persoon onder invloed van
alcohol verkeerde. Bij de staandehouding verzette
deze persoon zich, waarna hij is aangehouden en
overgebracht naar het bureau. Van e.e.a. is proces-
verbaal opgemaakt.

7 aug. kwam iemand aangifte doen van diefstal van
zijn fiets, welke aan tie Zelhemseweg uit een
schuur was gehaald.

7 aug. werd een ongewenste vreemdeling uit Duits
1
-

land die zich alhier in Hengelo Gld op een adres
vervoegde, door ons verwijderd en na insluiting
overgedragen aan de Kon. marechaussee te
's Heerenberg, alwaar hij aan de Duitse autoriteiten
werd overgedragen.

8 aug. vond een winkeldiefstal plaats aan de Ban-
ninkstraat. De dader ontvreemdde een powerfile
t.w.v. f 125—. Door de aangever werd een kenteken
van een auto genoteerd. Mogelijk dat de dader als
nog achterhaald zal worden aan de hand van de ons

ter beschikking staande gegevens.

9 aug. werd door ons een opgevoerde bromfiets uit
het verkeer genomen. Bleken diverse gebreken aan
dit voertuig te zijn en tevens een geheel foutief
motorblok. Het blok is geheel gedemonteerd. Tevens
bleek de motor teveel lawaai te maken. Van e.e.a.

is proces-verbaal opgemaakt.

9 aug. kwamen een 2-tal aangiften van inbraken.
Betrof het tankstation aan de Rondweg alwaar een
flinke hoeveelheid rookartikelen werd ontvreemd en
een dameskapsalon in Keijenborg. Hier is niets ont-
vreemd, doch werd men vermoedelijk gestoord.
Bij beide panden heeft men zich door verbreking de
toegang verschaft. De schade was aanzienlijk. Moge^-

lijk zijn er getuigen?

11 aug. was er melding van overlast van een hond
van een buurtbewoner. Hierbij bemiddelend opge-
treden met de hondenbezitter. Hopelijk verbetert

deze zaak zich en houdt de hond zich rustig.

11 aug. kwam een melding van diefstal van een
2-tal kunstsof terrasstoelen van het terras bij een

horecabedrijf. Men wordt bedankt voor deze

„attentie".

12 aug. melding van een aanrijding tussen een motor
en een bromfiets. Dit werd pas later gemeld, zodat

wij niets meer konden doen. Volgens melder zou
hij hebben moeten uitwijken voor een bromfietser

die naar zijn zeggen aan de verkeerde kant van de
weg reed, waardoor hij was komen te vallen. De
bromfietser was daarbij doorgereden. Mocht e.e.a.

op waarheid berusten zou dan de bromfietser zich
alsnog met ons in verbinding willen stellen om deze
zaak verder tussen de partijen te regelen. Dit geval
zou zich op de Remmelinkdijk te Keijenborg hebben

afgespeeld.

14 aug. aan de hand van de postcode kon een aan-

getroffen fiets weer aan de rechtmatige eigenaar
worden teruggeven. Deze man was echter een pech-
vogel, want hij kwam tegelijk weer aangifte doen

van diefstal van zijn andere fiets, welke in de
nacht van 12 op 13 augustus was ontvreemd bij

discotheek „de Zwaan".
B. Koers

het uur U....
NADERT MET RASSE SCHREDEN VOOR DE

TALRIJKE SCHOLIEREN

HOOGSTE TIJD OM TE ZIEN OF DE

SCHOOLSPULLEN NOG COMPLEET ZIJN?

O Schoolagenda's O Multo-banden O Linialen

O Geodriehoeken O Passers O Vulpennen O

Potloden O Schriften O Tekenpennen O Vilt-

stiften O Projectschriften O Tekenmaterialen

O Scharen O Kaftpapier O Boeklon O Plak-

boeken O Schooltassen

WOLTERS

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld. - tel. 05753-1253

tegenover de Remigiuskerk

SCHOOLSPULLEN

Bi] inschrijving

te koop:

de

dubbele woning
aan het lekink 12 en 14

te Hengelo Gld.

Te bezichtigen op de dins-

dagen 22 en 29 augustus van

14.00 tot 16.00 uur en de

donderdagen 24 en 31 augus-

tus van 14.00 tot 16.00 uur.

A makelaardij

SMEESTRAAT5 UDQHBfl 0573O-53236

S.v.p. uitknippen en bewaren

t.b.v. muziekver. Kon. Harm. „CONCORDIA

OUD IJZER AKTIE
gaat het hele jaar aoor

(ook andere metalen en accu's enz.)

,,/edere kromme spijker is we/kom"

Bel 2457 of 1942

Ook goederen voor de „boedel-veiling"

worden gaarne opgehaald.

Aktie-comité

Kon. Harm. „Concordia"

KAARTEN
bij CAFÉ EVERS
op vrijdagavond

6 en 27 oktober; 17 november; 8 december;

5 en 26 januari; 16 februari en 9 maart.

Aanvang 20.00 uur

VELSWIJK - TEL. 08344-392

Vraag het aan de Hartstichting

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

telefonische informatie

info (0
lijn 070-614614

vnandeo \«n de hartsJcHing

DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden
Heeft u interesse?

Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. KOCK Ot KOil

INSCHRIJVING:
HENGELO GLD:

maandag 28 augustus
van 79.30 tot 20.30 uur

in zoal Langeler

federatie Dansleraren Organisaties

DANSEN*LEVEN*LACHEN

woensdag 30 augustus
van 79.30 tot 20.30 uur
in zaa/ Nijhof

Inschrijfkosten f 70.—

* Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?

Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden

Dansstudio ?;f)KAAK
LICHTENVOORDE Patronaatstraat 18. tel, 05443 - 71ROS

In september starten de volgende cursussen

KNIP- EN NAAILES
voor beginners en gevorderden

Tevens mogelijkheid voor het volgen van de

opleiding tot

— costumière

- coupeuse

- haute couture

Voor informatie Modevakschool „Haarlem"

R. JANSEN-SCHUTTEN
Steenderenseweg 4 - Tel. 05753-2056

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen. . . Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewcnst... óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

/K MET J>
JUZOfiXK?)

,» ^~^^^^~~ ̂ ^^

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

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



J

Peugeot 205 GE

Peugeot 205 XR

Peugeot 205 XL

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 309 Profil

Peugeot 309 GL

Peugeot 309 GL diesel

Peugeot 305 GL break

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 GR

Peugeot 505 G L

Peugeot 505 GLD break

Peugeot 505 GL automaat

Peugeot 505 GL gas

Toyota Starlet

Ford Escort 1.3

Ford Escort 1.1

Renault 4 GTL

Renault 9 TD

Volvo 340 DL

Volvo 360 Injection

Nissan Sunny

Nissan Micra

Citroen Visa

Citroen Visa

Citroen Visa

Citroen BX

Opel Ascona gas

Opel Ascona

Opel Kadett 1.2

Opel Corsa 1.2

Suzuki Alto

Suzuki Jeep

Suzuki Swift

VW Golf diesel

Fiat Uno

AUTOMOBIELBEDRIJF

1983

1985

1985

1986

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1981

1982

1985

1983

1984

1985

1985

1982

1982

1984

1982

1983

1983

1987

1987

1986

1986

1986

1987

1987

1982

1986

1983

1984

1983

1986

1987

1987

1986

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Dit laatje
niet schieten.

Griekse

Rosaki druiven

kg

Andijvie

kg

250

150
Slagers

achterham

100 gr

Micky Mouse

boterhamworst

100 gr

249
165

WAARDEBON

Magere SPEKLAPPEN

kg 698
ZATERDAGVOORDEEL:

Varkensfilet

100 gr 149
Ma. en di. 28 en 29 aug.:

Magere var- ^̂  ̂ ^ ̂ ^

kenslappen f \J ff

500 g 448 kg i W W

Boer en wit, bruin

of volkoren met

maanzaad 800 g

AH Goudse

kaas jong

kg

199
890

Eelaart 3-sterren

jonge jenever

liter

Pollen kersen-

brandewijn

liter

1795
1395

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
Dit is niet
c geloven!

Meubelen
30-40%

goedkoper!

En ook groot in kantoormeubelen
nieuw en gebruikt

KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshof straat 8, Llchtenvoorde, tel. 05443-71256.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Te koop aangeboden:

voormalig schoolgebouw
gelegen aan de Rozenstraat 16 te Hengelo.

Afm. 9.67x9.60x3.00 m / 9.67x7.75x3.00 m en
9.57x9.74x2.40 m.

Bestaande uit: entree, kamer, keuken, hal,
toilettengroep en 2 lokalen.

Het geheel is opgebouwd uit systeemwanden
en plafonds (type Gorate).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Gemeentewerken,
Raadhuisstraat 20 - 7255 BN Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541

ZE ZIJN ER WEER

mooie

JAMES GRIEVE
lekker voor hand en appelmoes

En PRIMA

consumptie-
aardappelen

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - 05755-1243

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voer

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Te koop hout voor kachel
of openhaard (eiken)
wintervoorraad. Tel.
08344-595 of 05753-7446.
Evt. bezorgen

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag

DKOGISTKBM

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.
Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 AUGUSTUS

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. van Veen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Bonting (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 26 aug.: 19.00 uur H. Mis, m.m.v. kerkkoor
Zondag 27 aug. 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 29 aug. 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 21 t.e.m. 27 augustus

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 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 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 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.

Ned Patiënten ver. (af d. Oude IJsselstreek)

Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.


