dinsdag 5 sent. 1989

58e jaargang no 36

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

Wie wil....

Geldig van 6 t.e.m. 19 sept. a.s.

SLIJTERIJ

dat er in ons land ECHT iets

verandert

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

die stemt de PVDA
in de regering.

Telefoon 05753-1461

Aalrauchwurst

een verfijnd soort palingworst! 100 GRAM

SPECIAL*

GEPANNEERDE SNITSELS

SCHEIBEN

100 gram
Hierbij 100 gr jager- of zigeunersaus

heerlijk gekruid, voor
barbecue of koekepan.
100
gram

LIJST

160

Ammerldnder

MALSE BIEFLAPPEN

25

100 gram

2

i.oo

225

WIM KOK

DAG RE KLAM ES
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

4.95
4.50

P. VAN BURK

Bai,ey'.

potten

Vk.l*

Raadhuisstr 7. Hengelo G
^k*r^

f^JJ "'«'
+

Sratis .

20.95

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Tel 05753 1269

&

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

PvdA

SPORT GOED
met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport

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

7021 EV Zelhem

Spatetraat 13, Heneelo Gld

GBflïï MAGflZUNVBKOOP

van zomer-, herfst- en winter mode

Damesmode
PULLOVERS
JAPONNEN

39.- 59,

TRUIEN

59.- 89,

BROEKEN terlenka en rib 39.- 59.

BLOUSES

24.- 39,

FLANNEL OVERHEMDEN

ROKKEN

49.- 59,

BROEKEN

39.- 49.

Herenmode

Slechts 8 dagen duurt deze
aktie dus wees er snel bij

39.- 49,
15,

Kindermode
BROEKEN katoen en rib

20,

SWEATSHIRTS

15,

TEUN HIDDINK
en
THEA OLTHOF
trouwen op donderdag 14 september
1989 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.
De kerkelijke inzegening zal om 10.45
uur plaatsvinden in de Ned. Herv.
Kerk te Wichmond.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal „Concordia",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo G1Ü.

DANKBETUIGING
Wij zijn oprecht dankbaar voor de belangstelling, vriendschap en medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van onze moeder
en oma

De RRRR
is weer in
de maand

CATHARINA WILHELMINA SEGBOER
weduwe van Gerhardus Theodorus Jansen
In het bijzonder fam. Veenhuis en de bewoners van huize „Sonnevanck", Bleekstraat
te Hengelo Gld.

BIETENSALADE
KERRYSALADE

Jfeng/Ho
DEZE WEEK
bij uw Echte Bakker:
Ovenvers en heerlijk gekruid:

SPECÜLAAS
250 gr

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1988
• Verkiezing leden Bestuur
en Raad van Toezicht
• Mededeling en rondvraag.
De volledige agenda, de
notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1988 liggen vanaf
heden op het hoofdkantoor
van de bank voor de leden
ter inzage.

3.45

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

1989

1909

Op zondag 10 september a.s. hoop ik met mijn
vrouw en familie mijn 80e verjaardag te vieren
Wij houden een receptie van 6 tot 7 uur n.m.
in feestzaal Concordia te Hengelo Gld.
G. JANSEN
Wilhelminalaan 8.
7255 DC Hengelo Gld., sept. 1989.

Bakkerij Jozef Schabbink

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

KOMT, KIJKT EN ZIET
WAT

VISHANDEL
„HENGEL"

Heden ging van ons heen, na een moedig gedragen ziekte, mijn beste broer, onze zwager
en oom
JAN STOLTENBORG
op de leeftijd van 58 jaar.
H. Stoltenborg
J. Stoltenborg-Walgemoet
G. J. Lubbers
neven en nichten

100 gram

100 gram
De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van ledenvergaderingen en
het door hen
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een
garantie voor u,
dat bij elk advies
dat de Rabobank
geeft het belang
van de leden en
cliënten zwaar
weegt.

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

zak 2 kg

f .93

BAKFILET
13.50

B. SMEITINK
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

M

i Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 -

Deze week

Telefoon 05753-2524
w

M

Hotel-Rest. „LEEMREIS"

l

GEVRAAGD op korte termijn

W

X

w
?.

g
4i50

DEZE WEEK
>NIND/MOLENBXKKERS

Dik stuk SPECÜLAAS

4 krentebollen belalen

Alle dagen volop
vers

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

Marktver.
Hengelo Gld

ST MICHIELSMARKT
woensdag 13 sept 1989

Aanvang 10.00 uur
Terrein: Spalstraat (bij de Welkoop)

m/v

voor in de bediening en voorkomende
werkzaamheden
Ons bedrijf is aangesloten bij het leerlingstelsel S.V.H.
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1274

organiseert zondag 17 sept. a.s.
y

van alle rassen
VEULENS en ENTERS

B

leerling
horeca-medewerker

JONG GELRE afd. Hengelo Gld

HENGELO GLD

VEILING

z
d
w

aa \TVA - naxxva SIIHVAY aa NVA

2.50

Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

TEL. 1358

Correspondentie^adres:
H. Stoltenborg, Sarinkdijk 4, 7255 MS Hengelo Gld.

De begrafenis heeft maandag 4 september
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

35 jaar jong

ook vuren

van 5.25 voor

7255 CS Hengelo Gld, 30 augustus 1989.
Het Karspel 12.

1.28

GEBOGEN KABINETTEN

96

G. Lenselink
Jan en Fetsje
Sieger en Wil
Gerrit en Gerrie
Tineke en Frits
Wiebe en Ineke
Steven
en kleinkinderen

100 gram

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

Appeltaartje

Hengelo Gld,
Haulerwijk,
Amstelveen,
Hengelo Gld,
Doorn,
Hengelo Gld,
Benedita (Portugal)

0.98

ONTBIJTSPEK

ZEEUWSE MOSSELEN

RAADHUISSTRAAT 35

1.45

BOEREN LEVERWORST

*
2

op de leeftijd van 77 jaar.

SCHOUDERKARBONADE
500 gr
4.48
GEPANEERDE SNITSELS

De begrafenis heeft zaterdag 2 september
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

ANNA VAN DER VELDE
echtgenote van Gerrit Lenselink

JUBILEUM AANBIEDINGEN

Ze zijn er weer volop!

7255 MS Hengelo Gld, 29 augustus 1989.
Sarinkdijk 2.

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij
voor ons heeft betekend, maar toch bedroefd,
geven wij u kennis dat heden van ons is heengegaan mijn inniggeliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma

6-9-'89

35 jaar

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) - 05753-8460

deze week

. smaak!

6-9-'54

Rabobank S

U BIEDT!!

HENGELO GLD

De zaak mei meerrr .

500 gr 3.95
500 gr 3.95

Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank
Hengelo Gld B. A. haar
leden op tot het bijwonen
van de algemene ledenvergadering die gehouden
wordt op dinsdag 19 september 1989 om 20.00
uur in de kantine van de
bank aan de Raadhuisstraat 21 te Hengelo Gld.

(gebakken waar u bij staat)

Bleekstraat 10,
7255 XZ Hengelo Gld.

TEL. 05753-1474 -

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE RABOBANK TE
HENGELO GLD

rffisteWtker

1989

September 1989.

Bakkerij RRR KREUNEN

Uit onze rauwkostkeuken:

7255 MJ Hengelo Gld, sept. 1989
Handwijzersdijk 5.

DICK EN BETSY MAALDERINK

10% korting

Kilo ANDIJVIE
0.95
4 kilo mooie JAMES GRIEVE
4.95
20 zoete MANDARIJNEN 6.95

zijn op dinsdag 12 september a.s.
25 jaar getrouwd.
De H. Mis uit dankbaarheid zal worden opgedragen om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus
te Hengelo Gld.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal Michels te Hengelo Gld.

Op 12 september a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd
Wie ons hiermede wil feliciteren heeft daartoe
de gelegenheid 's middags van 15.30 tot 17.30
uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

(GEBAKKEN SINDS 1820) MET

Kerkstraat 6

Hengelo Gld, sept. 1989.
Asterstraat 10.

1949

vers b,iM

SPECÜLAAS

Uit aller naam,
fam. Th. Ibink

A. ROELVINK
en
M. ROELVINK-GOOSSENS

du '/elf
elke dag

DAAROM DEZE HELE WEEK ONZE
OVERAL BEKENDE

Iedereen hartelijk dank.

Ons toekomstig adres:
Beekstraat 2, 7255 KS Hengelo Gld.

De bakket

AARDAPPELEN,
GROENTE &
• FRUIT

Mooie route rond Hengelo Gld van plm 20 km
Starten tussen 13.00 en 13.30 uur bij café
v.d. Weer te Hengelo Gld.

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

Geschr. worteltjes 500 gr 0.95
Vers ges n. soepgroente 250 gr
0.95
James Grieve appels 3 kg 2.50
Nu per kist
12 kg
9.95
OPEN:
maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur
vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Deelname f 3.00, vanaf 12 jaar

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE
WU lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld
AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poeteweg 47

KeUenborg

Tel. 1307

Opgave snijmaistaxatie

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De opgave voor het taxeren van snijmais kan
geschieden bij de volgende personen:
Wichmond: H. Pardijs, tel. 05754-303
Vorden: A. Norde, tel. 05752-6653
Stecnderen: E. J. Vleemingh, tel. 05755-1451
Hengelo G: mevr. G. Gosselink, tel. 05753-1928

Opgave vóór 16 sept. a.s.
Gaarne tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens.
In Vorden tussen 19.30 en 20.00 uur

Terug van vakantie?
Dan is dit misschien iets voor u

beginnerscursus ENGELS
Ervaren leerkracht start op

woensdag 20 sept. 1989
met een CURSUS ENGELS
bij hotel 't Averenck,
Spalstraat 45 te Hengelo Gld
Doelgroep: VOLWASSENEN, die les wensen in
een niet-schoolse, gezellige sfeer
x gericht op
x dagelijkse
x praktische
x accent op

o.a. vakantie
omgangstaal
onderwerpen
spreken en verstaan

Groepsgrootte in overleg
U wordt van harte uitgenodigd op de kennismakingsavond op woensdag 13 sept. om 19.00
uur in hotel 't Averenck voor nadere informatie en eventuele opgave.

UW BEJAARDENKOOR

„JONG VAN HART"
Op donderdag 7 sept. 1989
worden de repetities hervat
Nieuwe leden zijn van harte welkom
De repetities worden gehouden in „Ons Huis'
en vangen om plm 16.00 uur aan

Peuterspeelzaal PUK
KEIJENBORG
Op vrijdag 8 sept. a.s. zal

ELLY EIJKMAN
afscheid nemen van peuterspeelzaal PUK in
Keijenborg.
Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in dorpshuis
„de Horst" te Keijenborg.
Het bestuur

Hinderwet
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen onder de gebruikelijke voor
waarden om gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting te voorkomen of te beperken, op
29 augustus 1989 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet aan:
de heer A. A. Gotink, Winkelsweg 8 te Hengelo Gld., voor het oprichten en in werking
hebben van een mestvarkenshouderij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie E, nummer 1588, plaatselijk gemerkt Winkelsweg 8;
de heer W. te Pas, Ruurloseweg 79 te Hengelo
Gld., voor het uitbreiden en wijzigen van een
pluimveehouderij met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie B, nummers 1911, 1956 en 1989, plaatselijk gemerkt Ruurloseweg 79.
De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00
uur in de bibliotheek, Sterreweg 14, alheir.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden
ingesteld door:
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs;
c degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend;
d enige andere belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State en in tweevoud worden ingediend binnen een maand na de dagtekening
van deze kennisgeving bij deze Afdeling,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek doen om schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht
aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de gemeentesecretarie Van Hengelo, afdeling bestuurszaken, telefoon 05753'-1541, toestel 24.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
mevr. Mr. E. M. Stapelbroek, loco-secretaris

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

e PvdA
in de

Bijartver. K.O.T.
organiseert

zondag 10 sept.

regering

grote BINGO
Aanvang 19.30 uur
CAFÉ

D'n Olde Kriet
Wichmond - 05754-285

Halve prijzen Halve prijzen Halve prijzen

Te koop marketonzen.
Kervelseweg 7, Hengelo
Tel. 2647

bij TACX SCHOEN MODE

Te koop iy 2 ha zware
mais. H. Groot Roessink,
Varsselseweg 6, Hengelo
Tel. 1525.

Alleen deze week betaalt u voor de afgeprijsde
schoenen

Te koop 700 Oud Hollandse pannen (bruin)
Tel. 05755-2103, na 18.00
uur

de helft van de afgeprijsde prijs
Deze schoenen zijn te herkennen aan de witte plakkers met rode opdruk, waarop staat halve prijs

Te koop Opel Corsa
12 GLS, wit, bouwj. okt.
1986, 32.000 km, perfect
onderhouden, vraagprijs
n.o.t.k. Tel. 1668, Hengelo

Deze aktie loopt t.e.m. zaterdag 9 sept. 1989

Te koop grote en kleine
boekenkast, bijna nieuw
Smeitink, Kastanjelaan 11
Hengelo Gld, 05753-1221

Ook voor uw

Getrouwde vrouw, 26 jaar
zoekt tijdelijk werk,
huishoudelijk of fabriek
Brieven onder no. 36
bureau de Reclame

bent u bij ons aan het juiste adres.

SCHOENREPARATIE
Dagelijks brengen, 3x per week ophalen
Ie klas vakwerk tegen redelijke prijzen

Gevraagd voor direct:
gezellige betrouwbare
oppas voor onze dochters
van 10 en 12 jaar. Tussen
en na schooltijd, fexibele
tijden. Ook tijdens ziekte
en korte schoolvak.
Inl.: Langelaan, tel. 057533372, na 19.00 uur

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

HERCULES SAXONETTE

HOERA

Géén fiets
om stil te zetten

De school is weer begonnen met haar wijze
lessen.
Kijk het schoollijstje even na, of alles nog
compleet is, anders snel naar de boekhandel.

Hengelo, 5 september 1989

ALKMENE
heerlijke handappel

JAMES GRIEVE

Badmintonnieuws
Na een lange, warme zomer gaan we op

zaterdag 9 sept.

weer beginnen met de trainingen voor de
jeugd.
Ook NIEUWE LEDEN zijn van harte welkom
Wie belangsteling heeft, kan in de hal een
kijkje komen nemen of een partijtje meespelen.
Wel sportschoenen meenemen.
We zijn in de hal Van 9 tot 12 uur en de
trainingen staan onder deskundige leiding

prima voor hand en appelmoes
NU HEEL VOORDELIG

Boek- en kantoorboekhandel

f 10,-per volle kist

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg l, Rha-Steenderen, 05755-1243

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

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

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
MARTJE VELTMAN, tel. 1121

UITNODIGING tot bijwoning van de

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

VERSE WORST

algemene ledenvergadering

500 gr

4.25

GEBRADEN GEHAKT

van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Hengelo Gld

SLAGERSHAM

op donderdag 21 sept. a.s.

100 gr

1.30

100 gr

1.40

om 20.30 uur in „Ons Huis"
AGENDA:
1 Opening.
2 Financieel overzicht.
3 Notulen vorige algemene ledenvergadering.
4 Jaarverslag.
5 Mededelingen.
6 Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en herkiesbaar is dhr.
H. H. Hobelman. Periodiek aftredend en niet
herkiesbaar zijn: mevr. J. H. BoschvLubbers
en dhr. J. W. Zeevalkink.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten
voor: mevr. G. J Haaring-Fokkink, Beunksteeg 2a en dhr. G. Pasman, Kreunenskamp 17
Eventuele tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, zoals
aangegeven in de statuten.
7 Vaststelling contributie.
8 Rondvraag.
9 Sluiting.
De secretaris,
J. E. Klein Wassink
de Heurne 14

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

MET

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL
A.s. woensdag 6 sept. is de eerste schrijfavond van
het nieuwe seizoen.
Het gaat dan om een 10-jarig meisje uit Sri Lanka,
een echtpaar uit Cuba en 14 mensen in Zuid Afrika
In „De Bleijke" is er van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid om te schrijven.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

GRANDIOOS BUURTFEEST IN DUNSBORG
Zaterdag 26 augustus hield de buurtvereniging Dunsborg voor de 4e keer haar buurtfeest. Met stralend
weer werden de volksspelen afgewerkt, waaronder
het vogelschieten. Na 280 schoten wist Ben Beulink
de vogel er af te schieten en zodoende koning van
1989 te worden.
De kop werd eraf geschoten door Greet Wissink en
de rechtervleugel door Wim Leusink. Henk Beulink
knalde de linkervleugel eraf en Jo Beulink de kop.
Het eerste schot voor het vogelschieten werd gelost
door wethouder van Petersen.
's Avonds was er in de feesttent een gezellige huldeging en de Dunsborgers kunnen terugzien op een
geweldig feest.
Het bestuur gaat door met haar aktiviteiten. Zij
hebben het plan opgevat om in 1990, tijdens het
vijf-jarig bestaan, een reünie voor oud-Dunsborgers
te organiseren. Dit zal dan worden gehouden op de
laatste zondag van augustus 1990.
TALENTENJACHT OM
„GROTE PRIJS VAN HENGELO"
Discotheek Invention vormt het toneel voor de 2e
ronde om de Grote Prijs van Hengelo.
De organisatie is op 10 maart j.l. van start gegaan
met 6 amateurgroepen die hun kunnen individueel
konden tonen, waarna zij alle 6 op één avond (halve
finale) zich moesten tonen voor een vakkundige jury
De groepen die meededen waren: Doxology, Frantic,
Covik, Pharaoh, Don't Ask en Resq.
De eerste 3 genoemde bands bleven over om door te
gaan naar de finale die op vrijdag 10 november
gehouden wordt in de grote zaal van Concordia.
Alvorens zij het gigantische podium beklimmen
moet iedere band nog een keer spelen in discotheek
Invenlion.
Frantic begint op 8 sept., het professionele geluid
wordt verzorgd door East Sound uit Zutphen.
Vrijdag 22 sept. speelt de Steenderense formatie
Covik, met perfecte covers van o.a. Joe Cocker.
Als laatste zal de winnaar van de halve finale, Doxology op 6 oktober spelen.
Zij kregen de meeste punten omdat zij strak speelden en goede contacten met het publiek hadden
Hopenlijk wordt het deze keer een net zo geslaagd
muziekfestijn als de eerste ronde van de Grote Prijs
Graag tot ziens op vrijdag 8 sept. in Invention.

DANSINSTITUUT STEEN DEREN
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

Dit laatje
niet schieten.

Summerred
handappcls
2 kg

Wij geven cursussen voor

beginners - gevorderden
gehuwden en verloofden

299
299

Kiwi
500 gr

Voor inschrijving kunt u nog terecht
op zondag 10 september van 20.00 tot 21.00 uur
in zaal „De Engel" te Steenderen
of dagelijks telefonisch op 05755-2204
DERKJE EN HERMAN BOUMAN

Dit is niet
egeloven!

WAARDEBON

500 gr GEHAKT h.o.h. +
500 gr fyne VERSE WORST

798

samen

ZATERDAG VOORDEEL:

Geroosterde
achterham
100 gr
Stegeman
droge worst
3 soorten 100 gr

249
169

Kipfilet
500 gr

698

Ma. en di. 11 en 12 sept.

Fijne verse
braadworst
500 g 448 kg

AH Goudse licht
belegen kaas
kg
AH pizza
verdura
400 gr

Bols
jonge jenever
liter

1895

Mispelblom
brandewijn
liter

1895

Meubelen

'goedkoper!
En

ook groot in kantoormeubelen
nieuw en gebruikt

KUIJK'S

Kerk- en andere diensten

Hulshof straat 8, Llchtenvoorde, tel. 05443-71256.

HOEZO 'GEWOON'?
'Gewoon' kun je ze toch niet noemen,
al die leuke en speciale fietsen van
Gazelle. Daar zijn ze te anders,
te eigenzinnig voor. En dan
nog al die extra's...

Gazelle maakt fietsen leuker.

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205
Vraag het aan de Hartstichting
Hartpatiënten,
die met vragen zitten, lijn 070-614614
.wdMtandMhwMcMtn
bellen de infolijn voor
vnenden van de harts
telefonische informatie
axm

Voor een mooi en glad
weiland:

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Dekkende kleurcopperant

Transparant copperant
Preserfine
impregneermiddel
P.P.P. anti-roest verf
Wijzenol

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIEREHSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.
's Maandags gesloten

Dekkend en transparant

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

Tapijt vuil?

REGELINK'S
schildersbedrijf

Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— D. dag
DROGISTERIJ

LENSELINK

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Pottenbakken
Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

HUUR EEN

Bel UIT BEWEERD

weidebloter

HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

bij G. B. OLDENHAVE
Veermansweg 18, Hengelo
Tel. 05753-1731

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

Gronden en aflakken uit één bus

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

H.H. Landbouwers

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Weernekes
Jeugddienst

Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - 05753-1655

VOOR AUTORIJLES

ZONDAG 10 SEPT.

VOOR BUITENWERK

Veel kleuren in voorraad

MEUBELBEURS

oh

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

30-40%

890
249

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

bij professionele pottenbakker
di. 20.00-22.00 uur
do. 20.00-22.00 uur
vrij 14.00-16.00 uur
Kleine groepjes
Inl.: E. WINDIG
Z.-E.weg 42 - Baak
Tel. 05754-995
H.H. Landbouwers
Uw aardappelen machinaal laten rooien. Bel A.
Menkveld, Veermansweg
12, Hengelo Gld, tel.
05753-2136
SIERHEESTERS
IIEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 9 sept. 19.00 uur H. Mis
ra.m.v. het kerkkoor
Zondag 10 sept. 10.00 uur Woord- en Commdienst
Dinsdag 12 sept. 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 4 t.e.m. 10 sept.
J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.
Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstij den:
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
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 antwoordapparaat 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. 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.

Aktiekrant, uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de
Remigiuskerk te Hengelo Gld
in 1989
RESTAURATIE REMIGIUSKERK
De aanwezigheid van grote monumenten in een gemeente
bepaalt in veel gevallen mede de aantrekkelijkheid van die
gemeente. Zij geven sfeer aan dat dorp en verfraaien het
aanzicht. Monumenten herinneren aan het verleden en vertellen een geheel eigen verhaal. Zij vertellen iets over het
dorp en de bewoners, over welvaart, over toegepaste bouwstijlen, kortom: zij bewaren de historie. De samenhang met
de omringende bebouwing, die vaak van veel later datum
is, weerhoudt toch niet het speciale karakter van dat monument. Men weet niet anders, dan dat dat bouwwerk er
altijd al stond.
De Remigiuskerk vormt door de markante bouwstijl en
slanke toren een duidelijk herkenningspunt voor Hengelo.
Van verre is reeds de hoog oprijzende toren te zien. Dit
trotse bouwwerk domineert het centrum van ons dorp.
Maar ook al is deze kerk nog zo mooi, al bepaalt zij het
aanzicht van Hengelo, er zal op korte termijn veel werk verzet moeten worden om dat voor de toekomst te bewaren.
Een noodzakelijke restauratie aan het dak moet voorkomen,
dat dit bouwwerk in verval raakt. Gebleken is, dat lekkages in het dak het interieur bedreigen.
Ondanks de volledige toepassing van de (Rijks)monumentenwet, is het bedrag dat daarnaast nog voor restauratie
nodig is erg hoog. Zonder extra steun kan de volledige
restauratie nauwelijks betaald worden.
Vanwege de dominante verschijning die deze kerk al eeuwen
lang in ons dorp heeft, zal het een ieder die Hengelo een
warm hart toedraagt wat waard zijn om deze monumentale
kerk te restaureren.
Omdat dit bouwwerk zo nadrukkelijk deel uit maakt van
ons dorp, wil ik de actie die het N.H. kerkbestuur onderneemt van harte ondersteunen.
Uw betrokkenheid met dit monument kunt u tonen door
deelname aan deze actie.
Toon hart voor het hart van uw eigen dorp!

De Remigiuskerk in Hengelo Gld. staat in de steigers.
Dringend noodzakelijke werkzaamheden, voornamelijk aan
de dakkonstruktie, worden op korte termijn reeds voltooid.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Hulshof uit Steenderen, gespecialiseerd in restauratiewerken als deze. Ook de architect, W. Kramer uit Amersfoort, is gespecialiseerd in soortgelijke restauraties.
Werken als nu aan de Remigiuskerk worden uitgevoerd zijn
uiteraard kostbaar, maar gelukkig zeldzaam.
De toren, eigendom van de gemeente Hengelo, is recentelijk
nog volledig opgeknapt. Met de kerk, eigendom van de
kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Hengelo Gld., ligt dat wat moeilijker. De subsidiekraan van de
overheid druppelt nog slechts. Van een duidelijke geldstroom aan subsidies voor restauraties is geen sprake meer.
Een gebouw met een historische waarde zoals de Remigiuskerk moet echter behouden blijven.
Daarom is een restauratiecommissie in het leven geroepen
om enerzijds de restauratie te begeleiden en anderzijds de
nodige middelen te genereren. De commissie staat onder
voorzitterschap van de heer F. Politiek en bestaat voorts
uit de leden J. H. Beumer, C. Bonenberg en H. B. Ludden.

KERK OF MONUMENT?
In deze krant en in andere dagbladen is veel aandacht besteed aan de Remigiuskerk als monument, ik denk terecht.
Een monument als dit gebouw is van grote waarde voor
een gemeente als de onze.
Maar is de Remigiuskerk niet in de eerste plaats een huis
des gebeds? Door de eeuwen heen zijn hier ontelbare mensen gekomen met hun zorgen en verdriet en ze hebben
hier troost en kracht gevonden om het leven weer aan te
kunnen. Heel veel mensen hebben er in stilte of samen
met anderen hun dank gebracht voor de zegeningen die
ze van hun Maker mochten ontvangen. Elke keer weer
komen er in deze kerk mensen samen om hun geloof te
belijden en samen lof te zingen.
Onze voorouders hebben begrepen hoe belangrijk een bedehuis als de Remigiuskerk voor heel veel mensen is. Ze
hebben hun verantwoordelijkheid voor het behoud van deze
kerk gevoeld, ondanks hun vaak armoedig bestaan.
Zouden wij ons dan mogen onttrekken aan die verantwoordelijkheid tegenover de mensen van nu en van degenen
die na ons komen? En tegenover de mensen van vroeger?
Wij, met onze welvaart?
Als wij, inwoners van Hengelo Gld, er met z'n allen de
schouders onder zetten, dan kan en moet de Remigiuskerk
ook in de toekomst een huis des gebeds kunnen blijven.
Dit in het belang van de kerk en onze samenleving.
Namens de kerkvoogdij,
G. W. Lijftogt - voorzitter

Met gedachten aan het verleden
Tijden komen, tijden gaan. Uit het verleden voortgekomen is die
tijd niet stil blijven staan. Tal van zaken wijzigen zich, vaak ten
goede, soms ook niet. „Uit de goede oude tijd" zoals vaak wordt
gezegd, wordt ons veel aan overleveringen aangedragen. Soms zijn
zijn er ook tastbare herinneringen in voorwerpen en monumenten, een herinnering aan bewogen dagen van weleer. Het dorp
Hengelo Gld. herbergt sinds jaar en dag een fraaie herinnering
aan het verleden, de Remigiuskerk. Waardering ervoor wordt
regelmatig en veelvuldig uitgesproken.
Iets wat veel inspanning en tijd vergt, wordt vaak monnikenwerk
genoemd. Talrijke monniken hebben er hun ziel en zaligheid in
gelegd om uitdrukking te geven aan hun gevoelens van eer voor
de God van hemel en aarde, getuige de fraaie fresco's in de kerk.
Eens waren kerk en staat nog één, waarmee de aandacht voor
het kerkleven in brede zin uitgedrukt, financieel goed onderbouwd
was. Zoals eens de vleespotten van Egypte leeg raakten, zo zijn de
subsidiepotten ook een beetje ingedroogd door talrijke aanvragen
voor subsidie en de verlegging van de aandacht.
De monumenten zijn er nog steeds. Ze zijn een voortdurende bron
van zorg. De Remigiuskerk werd in de jaren '50 aan een grondige
restauratie onderworpen. Het kerkdak echter is al weer toe aan
een noodzakelijk onderhoud. Dit kan beslist geen uitstel lijden, hetgeen het kerkbestuur er toe bracht nu herstel van de schade ter
hand te nemen. Gebrek aan de benodigde financiële middelen
vormen een groot probleem. Het bedrag voor de restauratie wordt
niet geheel gedekt door de subsidies. De oproep van de restauratie-

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
Burgemeester

commissie moge van harte ondersteund worden met als motto:
,,Menige duit voor een monument vormt een goede trend".
Hengelo heeft heel veel monument-objecten tot haar bezit kunnen
rekenen. Veel historisch erfgoed is echter uit ons gezichtsveld
verdwenen, wellicht door het ontbreken van een cultuur-historisch
normbesef in voorbije tijden. Laten we er samen voor waken dat
hetgeen ons nog rest aan monumenten, ons niet ontnomen wordt,
door gebrek aan middelen en normbesef. Tastbare herinneringen
aan en ver of nabij verleden moeten in stand worden gehouden.
A. Lubbers - voorzitter
Oudheidkundige vereniging ,,Hengelo Gelderland"

Bepalingen renteloze obligatielening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Er zijn 1500 obligaties uitgeschreven van f 100,— elk.
Op de lening wordt geen rente vergoed.
Jaarlijks zullen per 30 juni 150 obligaties worden uitgeloot.
De obligaties zijn genummerd van 1501 t.e.m. 3000.
Obligatiehouders ontvangen schriftelijk bericht van uitloting.
Uitgelote nummers worden vermeld in de plaatselijke pers
en in het kerkblad.
Uitbetaling vindt plaats na schriftelijke reactie van obligatiehouder met opgave van de betaalwijze.
Vijf jaar na uitloting vervalt het recht op incasso van niet
ingevorderde obligaties.
Vervroegde aflossing is toegestaan.
In kwesties buiten deze bepalingen beslist de kerkvoogdij.

Wanneer U naar de Ned. Hervormde kerk in Hengelo Gld
kijkt heeft U vast geen idee van de afmetingen van het
kerkdak. In oppervlakte zo groot als een voetbalveld, zo
U wilt een hockey veld. Maar dan geheel belegd met natuursteen leien.
De constructie van die grote kap en vooral de wijze waarop
het regenwater moet worden afgevoerd is een bron van
voortdurende zorg. Een zorg die niet ophoudt; ook niet
wanneer alles in goede staat is gebracht. Het is juist ook
daarna de zorg alles in goede staat te behouden.
De monumentenwacht is daarbij een goede hulp. Maar ook
het rijk gaat steeds meer inzien dat „voorkomen" nog altijd
beter is dan „genezen". Het rijk richt zich steeds meer met
haar subsidiebeleid op deze „echte monumentenzorg".
De noodzakelijke herstellingen, die binnenkort van start
gaan, concentreren zich dan ook juist op die onderdelen
die van belang zijn dit oude gebouw voor „inwatering" en
dus voor verval te behoeden.
De prachtige wandbeschilderingen uit de 15e eeuw in het
interieur zijn wat betreft vocht wel het meest gevoelig en
daarom zo kwetsbaar.
Ook voor de komende jaren en daarbij wordt gedacht aan
een periode van 1991 tot 1998, is een onderhoudsprogramma opgemaakt zodat door regelmatig klein incidenteel
herstel het gebouw in goede staat blijft.
Walter Kramer, architect

OBLIGATIELENING

Hengelo Gld.
10 j a r i g e

1989 - 1999

NUMMER:
ten bate van de restauratie
van de Remigiuskerk
te Hengelo Gld.

De totale restauratie zal ongeveer f 150.000,—
gaan kosten.
Dat wil zeggen, als er direct betaald kan worden.
De subsidies komen echter mondjesmaat en in
een reeks van jaren.
In totaal niet meer dan f 106.000,—.
Door renteverlies bij vóórfinanciering van de
subsidies kunnen de niet-subsidiabele kosten
hoog oplopen.
Daarom heeft de restauratiecommissie een renteloze obligatielening ontwikkeld.
Iedereen, die een bijdrage wil leveren door een
aantal jaren renteloos te lenen, kan inschrijven.
Het minimum bedrag van f 100,— kan nauwelijks een belemmering vormen.
In totaal wil de restauratiecommissie op deze
wijze f 150.000,— verzamelen, via uitloting terug
te betalen over 10 jaar.
De voor uitloting benodigde middelen moeten
in die 10 jaar door allerlei acties, collectes en
giften ingezameld worden.
De obligaties worden op naam ingeschreven in
een register.
Een bewijs van inschrijving op inschrijf nummer
wordt aan de geldverstrekker meegegeven.
Iedereen heeft mogelijkheid om deel te nemen.
Door f 100,— over te maken naar bankrekening
nummer 32.74.62.000 met de omschrijving „obligatie Remigiuskerk" hebt U zich al van deelname verzekerd.

De afwikkeling wordt dan door de restauratiecommissie verzorgd.
Men kan natuurlijk ook meer obligaties nemen.
Schenkingen, op dezelfde bankrekening, ziJK
uiteraard ook van harte welkom.
U kunt voor Uw obligatie of bijdrage gebruik
maken van de in deze krant ingesloten acceptgiro.
U kunt echter ook ongevraagd terecht bij de
Rabobank ter plaatse, waar U aan de balie op
de lening kunt inschrijven.

Speciale bankrekening
Voor alle geldzaken met betrekking tot de restauratie is een speciale rekening geopend bij de
Rabobank te Hengelo.
Het nummer daarvoor luidt: 32.74.62.000 ten
name van „Restauratiecommissie Remigiuskerk". Het gironummer van de bank is 929748.
Alle bijdragen zijn welkom op het genoemde
bankrekeningnummer.
Bij stortingen vanaf uw girorekening kunt u het
banknummer bij de omschrijving vermelden.
Ook contante stortingen bij de bank zijn uiteraard mogelijk.

Restauratiecommissie:
F. Politiek (voorzitter)
J. H. Beumer
C. Bonenberg
H. B. Ludden

tel. 05753-1202
tel. 05753-2128
tel. 05753-3700
tel. 05753-2459

|
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Albert Heijn blijft
op de (kleintjes)
leitjes letten!

OOK IN HENGELO GLD
AH Supermarkt Hengelo Gld

'berken

assurantie & makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
Al meer dan 35 jaar zekerheid!

voor al uw:
• verzekeringen
• hypotheken
• financieringen
• aan- en verkoop
onroerende goederen
• taxaties
• juridische adviezen

M
LidNVM

KLEDING - nej even anders
^^w^p^p^pw^

v
üd N.V.A.

WIDE FASHION

Mode
jeans
vrijetijdskleding

ioe sportief
eer kan zijn

Nonchalant maar toch robuust gestyleerde 3-2 zitskombnatie
Een zeer mooie leefkwaliteit De zit en de rugkussens zijn in
polyether uitgevoerd, de romp is van beukehout Dekombinatie
n*\ is m meerdere kleuren leverbaar, evenals de bijpassende fauteuil
pfi

staat voor goea zitten

7255 AC Hengelo Gld
Spalstraat 26
Tel. 05753-3000

7001 BD Doetinchem
Boliestraat 40
Tel. 08340-34025

3-2 zitsbank voor een

DQQ C

sportieve introduktieprijs: ,3Ö«/ J/"
,

raadhuisstraat 45 hengelo gld
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Spalstraat 32 - HENGELO GLD
's Maandags gesloten
's Woensdags de gehele dog open

,—<~

SLAGERIJ
RATERINK

Verkoopprogramma:

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

EEN LUCIFER IN EEN HOOIBERG
HOEF JE NOOIT TE ZOEKEN,

Boren, schroeven,
schroefdraadsniiden..
- onafhankelijk van het net

AccuQ
boormachines/
schroevedraaiers
met instelbaar
draaimoment

• gesynchroniseerde tweetraps-tandwieloverbrenging
• spil met binnenzeskant
voor het inzetten van schroefgereedschappen
• Ni-Cd accu-pack met
NTC thermosensor
• universeel snellaadapparaat
(oplaadtijd slechts ca. 1 uur)

BAk100/2R+L BEAK80/2R+L B Ak 80/2 R+L
Control
Control
Control
9,6 Volt accu-pack
Max aantrekmoment 14 Nm

FET-elektronica
7,2 Volt accu-pack
Max aantrekmoment 12 Nm

WMeidbo

7,2 Volt accu-pack
Max aantrekmoment 12 Nm

Made in W. Germany

if

Niemeijer hooibouwmachines

if

Niemeijer grondbewerkingsmachines

*

Kaweco giertanken, regeninstallaties

if

PZ hooimachines

if

Xenoah bosmaaiers

if

Lasapparaten

if

Grote onderdelenvoorraad

-^r

Goede service

EEN GOEDE BRANDVERZEKERING
OOK NIET!
De Onderlinge Waarborg Mij. Vorden w.a. is van oudsher
gespecialiseerd in de verzekering van
brand- en stormrisico's
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag vrijblijvend inlichtingen op ons kantoor.
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis-kantoor aan de
Rijksstraatweg 36 te Warnsveld.
Tel.: 05750-26222.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Buitendienstmedewerker. A. Florijn
bereikbaar van 08.00 - 09.00 uur Tel.: 08342-2617

FA. G. PELGROM
Broekstraat l

—

HUMMELO

-

Telefoon 08348-1842

Onderlinge Waarborg Mij. Vorden w.a.

Uw vakhandelaar:

HARMSEN

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
B.nnmkit,..! 4 • 7255 AW Hwigoto (GW.) - T»l 05753-1220

bouwbedrijf hulshof steenderen-vorden-zutphen

Ons bedrijf is niet zo oud als de kerk, maar wel
evenzeer dienstbaar .

* Copieerwerk
met de Canon copier
op formaat A3 en A4

GOED GEBOEKT

* Advertentiebemiddeling
*

<orcespond. adres: postbus 4.
7220 AA steenderen.
vestiging zutphen:
aarstraat 35,7201 CB
tel. 05750-10837

Boekingen

voor touringcar tochten

VOOR AL UW
RESTAURATIES,
RENOVATIES,
VERBOUWINGEN,
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

g.b. hulshof, wehmestraat 1, steenderen. tel. 05755 - 1452
"loofduitv. j.t.c. wolters, 't hof 7, bronkhorst. tel. 05755 • 1600

* Voorverkoop
voor tal van culturele en
sportieve aktiviteiten

stevozu schilders

* Verkoopadres
van dienstregelingen voor
trein en bus.
Diverse wegenkaarten voor
dorp, stad, streek, land en
buitenland

kantoor/werkplaats vorden:
enkweg 11a7251 EV
tel. 05752 • 3189 telefax 05752 -1340

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tel. 1253
Zogezegd „buurman" van de kerk

VOOR AL UW GLAS- EN SCHILDERWERK
uitvoerder schilderwerken:
s.j. gammage, bovenstraat 6, bronkhorst. tel. 05755 - 2149

goma ontwerpt en
produceert

POSTBUS 8 7255 ZG
RUURLOSEWEG 80A
7255 MA HENGELO GLD.
HOLLAND
TELEFOON: O 5753-2710
TELEFAX: O 5753-3973

metaalwarenfabriek
toeleveringsbedrijf eigen gereedschapmakerij

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Rabobank

staat dicht bij u

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2022

REGELINK'S

0150

INSTALLATIE-BEDRIJF

WINTERS

DISBERGEN
textiel en babymode

schildersbedrijf

woninginrichting zonwering

n

Spalstraat 8
7255 AC Hengelo (Gld
Tel. 05753 - 1280
Giro 860380
Rabo nr. 32.74.00.021
.->

'. A

W

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld
VERKOOP VAN
GLAS, VERF, BEHANG
EN KREATIEVE
BENODIGDHEDEN

J. W. v. d. Brink

voor al uw schilderwerk
Raadhuisstraat 40,7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753 • 1655

Lankhorsterstraat 13
7234 ST Wichmond

j_

wij tekenen voor kwaliteit in
architektuur en bouwtechniek
onze
jarenlange ervaring
staat garant voor optimale
in woningdienstverlening
en
bouw, utiliteitswerken
interieuradviezen.

LAIMGWERDEIM

wilt u een deskundig en onafhankelijk advies maak dan een
afspraak voor een vrijblijvend gesprek

Mengvoeders - Granen
Kunstmest - Brandstoffen - Ruwvoeders

Ons assortiment bestaat uit MEER dan alleen voeders voor:

- rundvee
— pluimvee
- varkens
Wij leveren óók KWALITEIT en SERVICE, toegesneden op de
wensen van de huidige agrarische ondernemer.

Daarnaast beschikken wij over een ruime sortering kunstmest
en over voeders voor al uw huisdieren.

Leverancier van
* Mengvoeders
*

Meststoffen

* Veebenodigdheden

architektenburo heijink b.v
kastanjelaan 6
tel. 05753 - 2069

j. h
Hazenhutweg 2 - Hengelo (Gld.)

p. s

7255 am nengelo gld
fax 05753 - 1189

beumer commercieel dir
privé
05753-2128
cortel architekt b. n. a,
privé 08362-23140

Omdat wij onze kwaliteit niet onder stoelen
of banken steken, staan wij vrijwillig onder
controle van .

Afnemers Controle
op Veevoeder

Neemt U contact op met ons onder één van de volgende nummers:
05754-257/891

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld)
Telefoon 05753-2619

IN GEHEEL OOST EN MIDDEN GELDERLAND
aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorziening
voor: partikulieren, bedrijven, kantoren,
beleggingsmaatschappijen, gemeenten enz.

NISSAN - JOS HERWERS
HEEFT DE AUTO DIE U ZOEKT

E

Nissan biedt de consumen

en uitspraak die
zeker niet zomaar

een auto in iedere prijs-

uit de lucht

klasse. In de showroom

gegrepen is. De ervaring

staan niet alleen de ver-

heeft geleerd dat mensen
die op zoek zijn naar een

schillende modellen,
maar van ieder type zijn
ook diverse uitvoeringen

auto bij Jos Herwers bijna
altijd in één keer slagen.
Of het een nieuwe Nissan is of een occasion van

l

Van standaard uitvoering (wat bij Nissan heel
iets anders is dan "kaal") tot modellen die

een ander merk. Bij Jos Herwers zorgt men er

voorzien zijn van alle denkbare accessoires.

altijd voor dat men u veel te bieden heeft.

• ,..

H

el Nissan programma begint bij de voordelige Micra Daarna volgt de Sunny als één
van de populairste en meest verkochte auto's ter wereld. De bij zakenmensen erg
geliefde Bluebird is nog een slag groter en de onlangs geïntroduceerde Maxima vormt de
absolute top in exclusiviteit en comfort. Voor de liefhebbers van sportiviieit en pure
snelheid is er de
200 SX.
De Prairie is een
alleskunner die
met /even
zitplaatsen ruimte
biedt aan uw
gezin plus gasten'

Van nog robuuster

kaliber is dr
Nissan Patrol, de
terreinauto die
comfort koppelt
aan een geweldig
vermogen
Voor zakelijk gebruik produceert Nissan de Vanelte, Urvan «n Cabster, uiteraard ook bij
Jos Herwers verkrijgbaar.
Mensen die op zoek zijn naar een perfecte occasion zijn hier aan het juiste adres. Het
Hengelose autobedrijf heeft een uitstekende naam opgebouwd, voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de werkplaats. Alle occasions worden eerst uitvoerig in de werkplaats
getest, alvorens ze te koop worden aangeboden. Zoals klanten van Jos Herwers al jaren
weten, kunt u op het aankoopadvies van de Nissan-dealer voorde volle 100% vertrouwen.

W

anneer u geïnteresseerd bent in een nieuwe Nissan of een pnma occasion (van welk
merk ook), dan kunt u onderstaande bon invullen. Zonder enige verplichting geeft
Jos Herwers u meer informatie over hel complete leveringsprogramma, (u mag natuurlijk ook zonder afspraak een keer
langs komen , een kop verse koffie staat altijd voor u klaar.)

JA

éér dan 50 jaar vakmanschap. Een goede reputatie verwerf je met van de ene dag op
de andere, daar is jaren intensief werken voor nodig, de naam Herwers staat al vanaf
1938 in het zakenregister van Hengelo vermeld. In een lijdsbestek van 50 jaar u
zorgvuldig een goede naam opgebouwd, gebaseerd op drie pijlers:
service, vakmanschap en eerlijkheid. Dne 'oude' waarden die
een toekomst garanderen, voor het bednjf zelf natuurlijk, maar
ook voor uw auto.

D

e Nissan importeur reikt jaarlijks een Gouden Wiel uit aan de
dealer die voldoet aan de allerhoogste Nissan-eisen. Het
autobedrijf wordt onder andere doorgelicht op het gebied van de
geboden service, de uitrusting van de werkplaats, de
magazijnvoorraad en klantvriendelijkheid. Pas als aan de
allerhoogste eisen wordt voldaan, wordt de dealer onderscheiden
met het (.ouden Wiel'. En weet u dat Jos Herwers al voor hel
negende jaar in successie deze trofee in ontvangst mocht nemen?
Wilt u kennis maken mei dil unieke autobedrijf, vul dan de
informatie-bon in of kom naar de Hummeloseweg in Hengelo
Gld. U bent er van harte welkom.

3 NISSAN

Jos Herwers
Hengelo GM

Naam:
Adres:

Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2244

Overtuig uzelf van de grote keus aan bouwmaterialen, keukens, sanitair, hout- en plaatmaterialen in onze showroom.
HCI heeft werkelijk alles voor uw woning van fundament tot dak.
Voor nieuwbouw, renovatie of ter verfraaiing van uw woning.
En wij staan borg voor absolute kwaliteit.
Kom eens langs, al zou het alleen maar voor het opdoen van nieuwe
frisse ideeën zijn.
•m De nieuwste keukens

Unieke keukens ontworpen uit jarenlange ervaring en kennis.
Degelijk, in massief hout, eiken, essen
maar ook gemaakt uit moderne kunststofmaterialen.
Keukens voorzien van moderne komfortabele inbouw snufjes, perfekt op
elkaar afgestemd in stijl en kleur.

mox Het nieuwste sanitair
Badkamers en toiletten van o.a.
Sphinx, met conventionele lijnen,
maar ook met gewaagde felle kleuren
en futuristische vormgeving.

wmm Nieuwste kollektie tegels
HCI toont u een enorm assortiment
aan tegels.
Kwaliteitstegels in vele tinten
structuren en dessins.

MM Sierbestrating — steengoed
Vele materialen staan tot uw
beschikking.
HCI helpt u,
zo u wilt
een keus
te maken!

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen 9.00-12.30 uur

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN
HCI Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
UBI Binnenweg 4 Ulft. Tel. 08356-83141

Hij naar 't werk, zij, kind achterop,
even 'n boodschapje, door naar
de tennisbaan en op de terugweg
verse bloemen op de markt

... Zonder de fiets
red je 't niet...
Kom bij ons
Gazelles kijken!

Gazelle maakt fietsen leuker... elke dag!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

.<

M

Een perfecte occasion,
merk

Bon in 9«fr«r*e«rdl envtlop sturen naar Autobedrijf Jol H«rw»f» BV,
Humm«los«w»g 10 7255 AH H»ng«lo GW O t»l Ttleloon 05753-2244

.• •

e belangrijkste taak van de werkplaats is uiteraard de verzorging van het onderhoud
aan uw auto en het uitvoeren van eventuele reparaties. Hel deskundige personeel
wordt hierbij terzijde gestaan door moderne, computergestuurde meet- en regelapparatuur.
de 'achterban' wordt gevormd door de Nissan service organisatie. Het Nissan
onderdelencenlrum voor Europa staal m Amsterdam en het voordeel die dat biedt is niet
moeilijk te raden: door de korte aanvoerlijn zijn eventueel niet voorradige onderdelen
razendsnel ter plekke.

De Nissan

Postc./Plaats:

-,-.•.•

D

Beft u ons voor meer Jnfonnati* over: •

Telefoon:

verkrijgbaar.

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein ba

