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SPECIAL
Berliner
Röllchen

100 175
gram

FRANKFURTER

KARTOFFELSALADE
250 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

magere SPEKLAPPEN
500 gram

mager HACHEEVLEES
+ kruiden 500 gram

1.95

1.00

3.95

7.50

DAGREKLAMES
MAANDAG. DINSDAG, WOENSDAG

500 gr gehakt -f- 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
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zo uit de oven

De bakker

die zelf

elke dag

vers bakt

NIEUW MODEL:

* AMANDEL ROOMBOTER-
STAAFJES

nu met 10% korting
met 100% zuivere amandelspijs

* SPECULAAS «dikke brokken
nu met 10% korting

Wij bakken al speculaas sinds 1820

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Tjietjerksteradeel of Maasbrecht,

via onze GEBAK-EXPRKSS komt uw be-
stelling overal in Nederland terecht!

lÉËügj

rffisteWtker
Jiengeto

DEZE WEEK
bij uw Echte Bakker:

ROZIJNENBOL
plm 450 gr l. 90

APPELFLAPPEN
5 stuks 5.98

Natuurlijk wordt dit gebakken

waar u bij staat

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"

Het PLANTSEIZOEN is
weer begonnen.

GROOT ASSORTIMENT

CONIFEREN solitair - haag en dwerg
VASTE PLANTEN

GROENBLIJVENDE PLANTEN
HEIDE

Boomkweker/'/ - Tuinaanleg - Hoveniersbedri/f

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-7424

U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ HEBBEN VAKANTIE

van 19 sept. t.e.m. 2 okt.
3 oktober staan wij weer voor u

klaar

CURSUS ENGELS
in hotel 't Averenck, Spal
straat 45, Hengelo Gld
start woensdag 20 sept.
om 18.30 uur
U komt toch ook?

Gevraagd hulp in de huis
houding voor l ochtend
per week. Tel. 05755-2244,
na 16.00 uur

Kunstschilder geeft
teken- en schilderlessen
voor beginners. Aanvang
eind sept. en jan.
Anth. G. Ober,
tel. 05753-1449

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

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

E.H.B.O. - ook voor U
De Kon. Neti. Ver. Eerste Hulp Bij Ongelukken
afd. Hengelo Gld, organiseert dit seizoen weer
een cursus

eenheidsdiploma E.H.B.O.
Deze cursus leidt U op tot gediplomeerd
E.H.B.O.-er.

De cursus bestaat uit 14 lessen die worden ge-
geven op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal Michels te Hengelo Gld.

De cursus start op dinsdag 17 okt. a.s.

De kosten inclusief lesmateriaal en examen-
aanvraag zijn f 125.—.

Opgave kan geschieden tot 2 oktober bij de
secretaris: B. J. Bergervoet, Het Karspel 27,
7255 CR Hengelo Gld, tel. 05753-3393.

DEZE WEEK

BOLUSSEN
l pak 6.25

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

RUNDERVINKEN
per stuk 1.60

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

10 lange ROZEN + gips 5.95
1 mooie KALANCHOë 1.95
CHRYSANTEN uit eigen tuin

2 bos voor 3.50

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753 1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HAMLAPPEN
500 gram 6.60

SNIJWORST
100 gram 1.50

TONGEWORST
100 gram 1.45

P.S. weer volop ROOKWORST

uit eigen worstmakerij

SLAGERIJ

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

infól.0
lijn 1070-614 614

VAXn«tort«icte«l»iUlMijliii
A ~ \ J y vnenden ven de hartstchlng

i i i i i i i r i ' i i i t i i i i r t M ' M i i i i i n i i i i i i i i

Kerkstraat 6

3 kg ZOETE APPELS 4.95
3 kg STOOFPEREN roodstovers

4.95

3 kg mooie Elstar 6.95
3 kg mooie COX 6.95
Kg winterpeen en kg uien

samen 1.25
Uit onze rauwkostkeuken:

HERFSTSALADE 500 gr 3.95
WITTE KOOL-HAMSALADE

500 gr 3.95

Polyether matras

fflilano
Door gezamenlijke inkoop is het
voor ons mogelijk u een
Vredestein-kwaliteitsmatras aan
te bieden voor een ongelooflijk
lage prijs.
Polyether matras SG40 Soft.
Kerndikte \2Vz cm. Tweezijdig
doorgestikt. Eén zijde afgedekt
met schape wol.

l-persoons80 x 190 cm

180,Nu

Normale winkelwaarde 229,-

Verkrijgbaar in 13 standaardmaten.
Uiteraard ook heel voordelig.

Raadhuisstraat 11-13 • 7255 BK Hengelo (GW.)

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

KRUIDKOEK of
KRUIDCAKE
van 4.30 voor 3,75

UIT ONZE WINKELOVEN:

HARDE BOLLEN
per stuk van 0.50 voor

M

m
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Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
onze zoon

RICK

Henk en Hanny Sloot

4 september 1989.

Molenstraat l,
7256 AD Keijenborg.

PAUL STAPELBROEK

en
ERNA HILGE

gaan trouwen op woensdag 27 sept.
a.s. om 9.45 uur in het gemeentehuis
van Hengelo Gld.
De kerkelijke inzegening is om 10.30
uur in de r.k. kerk van St Jan de
Doper te Keijenborg.
Wij geven receptie van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Winkelman te Keijenborg.

Ons adres is:

Eulingkamp 41, 7256 B J Keijenborg

IIAN WOERTS

en
JOSé MIJNSBERGEN

gaan trouwen op donderdag 28 sept.
1989 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.
Wij houden receptie van 15.00 tot
16.00 uur in zaal „'t Witte Paard"
Ruurloseweg l te Zelhem.

Ons adres blijft:
Akkerwinde l,
7255 WN Hengelo Gld.

Op zaterdag 23 sept. 1989 vieren wij ons zil-
veren huwelijksfeest.
Met onze ouders en kinderen willen we dit
niet zomaar voorbij laten gaan.
Graag zouden we allen die ons dierbaar zijn,
familie, vrienden en bekenden, in onze vreugde
laten delen.
Wij houden receptie in feestzaal „De Engel"
te Steenderen van 16.00-17.30 uur.

ANS EN WIM NOTTEN

Franck
Renè
Inge

v.d. Heijdenstraat 15,
Baak.

Om niemand te vergeten

Op zondag 25 juni waren wij,

ANTOON MAALDERINK

en
LEIDA MAALDERINK-REGELINK

25 jaar getrouwd.

Op vrijdag 29 sept. 1989 hopen wij dit met
onze kinderen te vieren.
Gelegenheid om te feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

September 1989.

Varsselseweg l,
7255 NN Hengelo Gld.

Op 27 september a.s. is het 40 jaar geleden dat
wij elkaar het ja^woord gaven.
Dit willen we op donderdag 28 september sa-
men met onze kinderen en kleinkinderen vieren.
We beginnen om 13.00 uur met een Eucharistie
viering in de St Jan de Doperkerk te Keijen-
borg.
Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in party-rest.
„De Smid" te Keijenborg.

ANTOON EN LIEN

HEBBEN-ROELOFFZEN

7227 NH Toldijk, september 1989.
Voortseweg 9.

10 jaar sporthal „de Kamp"

ZAALSPORT-
MANIFESTATIE

zondag 1 okt. a.s.
met alle Hengelose zaal-
sportverenigingen
van 16.00-20.45 uur

Toegang gratis

FORTSTRAAT 5 - 7025 CD HALLE

Handelsonderneming Legters bv nodigt u hier-
bij uit met uw gezinsleden en/of medewerkers
tot het bijwonen van onze

OPEN DAGEN
op:
Donderdag 21 sept. 14.00-22.00 uur
vrijdag 22 sept. 10.00-22.00 uur
zaterdag 23 sept. 10.00-16.00 uur

Wij zouden het zeer op prijs stellen U op één
van deze dagen te mogen verwelkomen,
waarbij U ons complete leveringsprogramma
kunt bekijken.
Aan deze OPEN DAGEN wordt medewerking
verleend door diverse leveranciers en fabri-
kanten.
Een hapje en een drankje zullen op deze dagen
niet ontbreken.

Voor de jeugd tot 12 jaar staat er een grabbel-
ton en er wordt een kleurwedstrijd gehouden.
Tot ziens, de koffie staat klaar.

Hoogachtend,
H.O. LEGTERS bv

GEVRAAGD

winkelmeisje

BAKKERIJ MASSELINK
STEENDEREN - Tel. 05755-1337

KLAVERJASSEN EN
JOKEREN

Woensdag 27 sept. a.s.
start de klaverjas- en jokercompetitie

Clubgebouw S.V. STEENDEREN

Aanvang 19.30 uur

Opgave bij

mevr. A. Kobussen - tel. 05755-1500

M. Wolbrink - tel. 05755-2341

Organisatie: S.V. STEENDEREN

voor oogst 1990

LANDBOUWGROND
voor de teelt van o.a. aardappelen
en bloembolgewassen

Inlichtingen: G. WULLINK

Banninkstraat 54a - 7255 KE Hengelo Gld
Tel. 05753-1427

Tegen inlevering van deze adv.

Alleen bij buurtsuper v.d. MOND

1 kg jong belegen KAAS
voor slechts 8.95

RUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

Opel Kadett 12N de Luxe, grijs metallic
1981 5900.—

Opel Kadett 13N LS, grijs metallic
1982 6750.—

Opel Kadett flash LS 12S, zwart
1983 8100.—

Opel Kadett 12N, grijs metallic
1986 14900.—

Opel Kadett caravan diesel, blauw metallic
1986 14500.—

VW Golf 1300, grijs metallic
1987 16900.—

VW Golf 1300, rood 1987 16900.—
VW Golf diesel, rood 1982 7250.—
VW Golf diesel, rood 1987 17900.—
VW Golf diesel, blauw metallic

1983 8500.—

VW Jetta diesel, blauw, 4-deurs
1986 15800,—

VW Jetta diesel, rood, 4-deurs
1986 15800.—

BMW 315, rood 1983 9250.—
BMW 316, grijs metallic, lichtmetalen velgen

1986 20750.—

Verder nog diverse inruilers, allen met APK

AUTOBEDRIJF

BERTÜS EUGELINK - Baak
Z.-E.weg 113 - Tel. 05754-448

APK-VVN

RIB- of HAASKARBONADE
500 gr 4.95

HAMBURGERS per stuk 0.80

CASSELLERRIB 100 gr 1.95

PEKELVLEES 100 gr 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Paat. Thulsstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 05768-1320

H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

KOLVENPLUKKER
zijn wij nu ook in staat om uw mals te dorsen

Loonbedrijf H. PETERS
Langendijk 6 - 7223 KE Baak - 05754-314

HET KINDERBOEK
staat centraal tijdens de komende Kinder-

boekenweek, die plaatsvindt van 4 t.e.m. 10
oktober.

De Alg. Bibliotheek Hengelo Gld heeft een
speciaal programma t.g.v. de Kinderboeken-
week samengesteld.

Zie ook de advertentie van dinsdag 26 sept.

Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

UIT HET VVV ZOMERPROGRAMMA

Zondag 24 sept. a.s. zijn er weer stockcarraces van
de Hengelose modelbouwclub. Aanvang 14.30 uur bij
het waaggebouw van de fam. Arendsen aan de
Koningsweg 2 te Hengelo Gld. Er zijn demonstra-
ties met radiografisch bestuurbare auto's en andere
vervoermiddelen.

KINDERDAGOFVANG

In de gemeente Hengelo Gld is onlangs een enquête
gehouden over kinderdagopvang.
De uitslag van deze enquête is dat een kinderdag-
verblijf opgericht wordt.
Een ieder die aan het onderzoek meegewerkt heeft,
wordt hartelijk dank gezegd.

OPBRENGST KOLLEKTE KANKERBESTRIJDING

De collecte voor de kanker bestrijding is ook dit
jaar weer een groot succes geworden.
In de gemeente Hengelo Gld werd maar liefst
f 15.295.— opgehaald.
Langs deze weg worden alle gevers heel hartelijk
bedankt. Door uw bijdragen wordt ook het komen-
de jaar nieuw kankeronderzoek en extra voor-
lichting over kanker mogelijk gemaakt.
Het succes is voor al te danken aan de enorme inzet
van de collectanten en wijkhooftien. Het comité
van de Nederlandse Kankerbestrijding wil al deze
vrijwilligers in het bijzonder hartelijk bedanken.

PRINSES BE/VTRDC^tNDS

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

Besonermvrouwe H.M. de Koningin

nationaal Fonds ter bestrijding van ondermeer: polio,
spasticiteit, multiple sclerose, spierziekten, ziekte van
Huntington, ziekte van Parkinson.

TACHTIGDUIZEND
MOTORISCH

GEHANDICAPTEN
HEBBEN UW HULP NODIG

Geef in de
f landelijke collecte of
§: stort uw bijdrage op:

POSTGIRO 969
BANKREKENING
70.70.70.325

LANDELIJKE COLLECTE
18 T/M 24 SEPTEMBER



HONDENSUCCESSEN

De liefhebberij voor jachthonden heeft Bennie
Waennink uit Hengelo Gld goede resultaten opge-
leverd.
Tijdens proeven te Vriezenveen behaalde hij met
zijn Duitse staande draadhaar Cita het C-diploma
met het hoogste aantal punten. Van de afd. Zutphen
van de Kon. Jagersvereniging was hij met zijn hond
de enigste die het B-dipioma behaalde.
Het was voor de eerste keer dat de hond aan een
wedstrijd meedeed.
In een daaropvolgende wedstrijd te Megchelen was
Cita ook goed voor het C- en B-diplomaé

GESLAAGD

Met als afstudeerproject een scriptie vervangings-
materiaal voor üe zeugenhouderij en een scriptie
informatica over expertsysteem slaagde Erik Klein
Reesink uit Hengelo Gld aan de LanUDouwuniversi-
teit te Wageningen na een 7-jarige studie.
De studierichting was de veefokkerij. Met dit resul
taal behaalde hij de titel landbouwkundig ingenieur.

10 J AAK SFORTHAL „DE KAMP"

In verband met 10 jaar sporthal „de Kamp" wordt
op zondag l oktober a. s. in deze sporthal een grote
zaalsportmanifestatie gehoudeK.
Aan dit sportgebeuren doen alle Hengelose zaal-
sportverenigingen mee.
Een willekeur van takken van sport staan op het
programma. Er zijn demonstraties en wedstrijden
in o.a. gymnastiek, basketbal, badminton, handbal,
korfbal, tafeltennis en volleybal. Bijzonder prettig
is dat op elk tijdstip meerdere sporten gelijktijdig
zijn te zien.
De aktiviteiten zijn van 16.00 tot 20.45 uur.
De gezamenlijke Hengelose zaal sport presenteert
op zondag l oktober een sporthappening met voor
elk wat wils. De toegang is gratis.

NIEUWE PREDIKANT VOOR DE HEEV.

GEMEENTE VAN HENGELO GLD

Door het vertrek van ds P. Hendriks naar Apeldoorn
werd het voor de kerkeraad van de Herv. Gemeente
te Hengelo Gld noodzaak, uit te zien naar een op-
volger. Het beroepingswerk had al vrij snel goede
gevolgen.
Het beroep, uitgebracht op ds P. F. de Vries, nu nog
met standplaats Schoondijk (Zeeland) werd positief
beantwoord.
Voor de Herv. Gemeente en ds Verhaere een ver-
blijdend bericht, zodat de kerkelijke en pastorale
zaken weer voldoende behartigd kunnen worden.
Wanneer de nieuwe predikant bevestigd zal worden
en de kansel in de Remigiuskerk zal bestijgen is
nog niet bekend. De nieuwe predikant heeft de
leeftijd van 39 jaar.

door PETER EILANDER

REMIGIUSKERK - HENGELO GLD
aanvang: 20.00 uur.

VRIENDEN VAN ST MARIA POSTEL

In juni j.l. is het comité Vrienden van St Maria
Postel opgericht. Het comité, samengesteld uit
familie en kennissen van de huidige bewoners, is
met voortvarendheid bezig een aantal festiviteiten
te organiseren en uit te werken.
Met deze festiviteiten wil het comtié het bejaarden-
centrum aan extra financiële middelen helpen om
daarmee het prettig wonen voor de ouderen mogelijk
te blijven maken.
Het ligt in de bedoeling om vanaf nu tot aan het
voorjaar van 1990 de volgende festiviteiten te orga-
niseren: optreden van het popkoor The Key's op
vrijdag 6 oktober in zaal Winkelman; grote bingo-
flitslichtavond in november; veiling op 26 en 27
jan. 1990.
De veiling, nooit eerder vertoond in Keijenborg, zal
de grote financiële klapper moeten worden. Ze zal
2 dagen omvatten en vergt 'n behoorlijke organisatie
Om het geheel te doen slagen doet het comité een
beroep op u om het komende halfjaar enkele uren-
avonden beschikbaar te stellen t.b.v. de realisering
van Christies in Keijenborg, de veiling die 1990 op
een ongekende wijze zal inluiden.
De voorbereiding op deze veiling zal zijn op woens-
dag 20 sept. om 20.00 uur in de recreatiezaal van
St Maria Postel.
Laat de bewoners van St Maria Postel van nu en die
van de toekomst niet in de kou staan.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter

NIENKE

Theo en Wilma Kok

14 september 1989.
Petersdij k 4b,
7021 HC Zelhem.

TIJDELIJKE KRACHT VOOR STICHTING

WELZIJN OUDEREN

Met ingang van 26 sept. 1989 is mevr. Therese Wol-
ters tijdelijk aangesteld bij de gemeente voor het
oprichten en invulling geven van een Stichting Wel-
zijn Ouderen in de gemeente Hengelo Gld.
Zij is werkzaam bij de Stichting Welzijn Ouderen
in de gemeente Wisch.
Tijdens haar werkzaamheden in de gemeente Hen-
gelo Gld zal ze diverse instellingen en personen
benaderen om tot een inventarisatie te kunnen
komen van de verschillende aktiviteiten voor
ouderen in de gemeente.
Zij is voor iedereen bereikbaar op dinsdagmorgen
van 8.30 tot 9.15 uur op het gemeentehuis, waar ze
zitting zal nemen op de spreekkamer van de sociale
dienst. Op bovengenoemde tijd is ze telefonisch
bereikbaar onder nummer 05753-1541, toestel 67.

POL1T1E-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Van 21 aug. t.e.m. 11 sept. 1989

Door omstandigheden konden er afgelopen weken
geen info's gemaakt worden. Om u toch een over-
zicht te geven van hetgeeen er gebeurd is, in net
kort een opsomming.
Augustus. 21 Onderzoek n.a.v. aangifte vernieling
buitenverlichting
21 Melding overlast ruiters in het buitengebied. Zij
liepen nl. met hun paarden op dat stuk hardgereden
zandweg, waar ook fietsers gebruik van maken.
24 Melding vernieling en overlast op landgoedcamping
25 Aangetroffen fiets dankzij de postcode terug kun-
nen brengen bij gedupeerde
26 Inbraakalarm in een supermarkt. Bleek loos.
Oorzaak onbekend.
26 Aangifte vernieling auto-antenne aan de Hoge Es
27 Vernieling fiets bij een discotheek. Dader bekend.
Schade geregeld.
27 Inbraakalarm bij particulier. Loos. Oorzaak on-
bekend.
27 Inbraakalarm bij supermarkt. Ook hier loos en
oorzaak onbekend.
29 Bemiddelend opgetreden bij 2 samenwonenden
die grote problemen hadden.
30 Weer inbraakalarm bij particulier. Weer loos en
geen oorzaak bekend.
31 Bemiddelend opgetreden bij problemen tussen de
oppas van een woning waarvan de eigenaar met
vakantie was en een aannemer-uitvoerder. I.v.m.
noodzakelijke graafwerkzaamheden (riool) moest
er bij het perceel gegraven worden. Dit is later dan
ook doorgegaan.
September, l Aanrijding in de Spalstraat tussen
automobilist en een jongetje dat pardoes de weg
overstak. Geen letsel, lichte schade aan de auto.
WA-kwestie.
2 Aangifte vernieling auto-antenne aan de Berken-
laan.
2 Aanrijding met zeer lichte schade op de Ruurlose-
weg. Bij het inhalen bleek de afstand zij aan zij te
weinig te zijn.
4 Aangifte diefstal onaf gesloten fiets. Hoewel de
dader er af moet blijven, vraagt men erom een fiets
kwijt te raken.
4 Aanrijding Vordenseweg-Lankhorsterstraat. Een
automobilist verleende geen voorrang aan de op de
voorrangsweg rijdende bromfietser. Alleen materiële
schade.
4 Enige tijd gezocht naar een bejaarde man die niet
tijdig teruggekeerd was in het bejaardencentrum,
's Nachts om 3.30 uur was hij terug met een kleine
verwonding. Mogelijk onderweg onwel geworden en
gevallen.
Wederom kon een gevonden fiets dankzij de post-
code naar de gedupeerde terug.
4 Bemiddelend opgetreden bij 2 buurfamilies in het
buitengebied.
6 Aan het Regelinklaantje vond wat baldadigheid
plaats zoals vuurtjes stoken en vernieling electri-
citeitskabel (levensgevaarlijk). Onderling werd het
geregeld.

Te koop l stel eggen
(2>-velds), triltandcultiva-

tor, kruiwagen (125 liter)
Tel. 05755-1589

Te koop jonge hennen,

4 maand oud. Gevraagd
konijnen voor de slacht
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

Te koop verschillende per
celen zeer zware mais.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Te koop beste mais, l en
1.25 ha (Sonia). Eskes,
Voortseweg 3, Toldijk

Te koop 6 zeugenkraam-
hokken, compl. met water
leiding en 1,5 ha mais

A. Verstege, de Horst 3,
Vorden, tel. 05752-1694

Meisje, 22 jaar, zoekt
woonruimte in Hengelo G.
Tel. 05753-1084

Te koop 2 jonge berg-

geiten. G. H. Wolbrink,
Beekstraat 8, Hengelo Gld
Tel. 2183

Opruiming
Singles per stuk l .50

10 voor 10.—

LP's per stuk 4.95

10 voor 45.—

Ook in CD's

speciale prijzen

PLATENBAR

„SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2

Hengelo Gld

Noten te koop op bestel-
ling. Broekweg 6, Henge-
lo Gld. Tel. 05753-1621.
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NIEUW
SEIZOEN
STAAT TE
BEGINNEN

Nieuwe kleuren - nieuwe modellen
en dessins
Onze nieuwe no/aarscoJ/ecfie is nu bijna ge-
heel compleet binnen, hetgeen betekent een

grote keuze u/f een geheel complete collec-

tie van de merken

Edwin - Rifle - Mc Cloud - Club de
France - Martomod - Naf Naf - B.C.
Canoë • Collumn

W l D E FAS H l O N

\ KLEDING^NETEVEI

\*~7>
: NET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesfofen

de resf van de week geopend

6 Overtreding Jachtwet^Vuurwapenwetovertreding
Bij een controle op de Jachtweg omstreeks 15.00
uur werd een auto nagekeken. In de kofferbak trof
men een vuurbuks, patronen, kijker en een demper
aan. De auto werd, naast deze goederen, in zijn
geheel in beslag genomen. De beide inzittenden
kwamen uit het Limburgse
Op de Hengelosestraat-hoek Pastoor Thuisstraat te
Keijenborg kwam een fietser in aanraking met een
personenauto. Aan haar werd geen voorrang
verleend. Later op de dag overleed de 78-jarige
fietser aan zijn verwondingen.
6 Vals alarm bij een particulier. Oorzaak onbekend
7 Vals alarm op het Elderink, ook weer geen oor-
zaak bekend.
7 Aangifte diefstal bromfiets op de Molenenk.
7 Aanrijding lekink-Rozenstraat. Deze voorrangs-
fout had alleen wat materiële schade tot gevolg.
7 Op de Vordenseweg vond een lichte kop-staart-
botsing plaats tussen 2 personenauto's.
7 Een bromfietser werd 2 maal bekeurd, nl. terzake
een te groot vermogen en het te veel decibels laten
produceren door zijn voertuig.
7 Een klacht behandeld dat een buurtbewoner in
het buitengebied erg snel zou rijden op een bepaald
traject. Betrokkene beloofde beterschap.
8 In het kader van het Generaal Pardon kwam een
man een geweer inleveren.
9 Aanrijding contra reegeit op de Ruurloseweg.

Reegeit gedood. Auto had schade.
10 Een gelijke aanrijding op de Veldhoeksewg.
11 Aangifte diefstal groene brievenbus.
11 Aangifte diefstal van een fiets. Die dag werd ook
een fiets gevonden die er op leek. Helaas geen post-
code aangebracht en de aangeefster weet het merk
niet. Wordt nog nader uitgezocht.
11 Inbraak cq overval alarm bij een bank. Loos.
Bedieningsfout medewerker.

B. J. Eijsink

Koud of niet,
bestel tijdig uw
Kerstkaarten
en u zult zeker
weer warm lopen
voor onze
uitgebreide en
fraaie

Kennemer
Kaarten
Kollektie

IKMET _
JUZOHHR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS

Zij willen voor zichzelf zorgen,
niet uw hulp kan dut

Wist u, dat het merendeel van de geestelijk gehandicapten
buiten een instelling leeft? Dat zij hulp behoeven?

Dat geestelijk gehandicapten - met hun beperkte mogelijkheden -
stapje voor stapje leren voor zichzelf te zorgen?

Gelukkig zijn er veel centra die hen daarbij helpen.
Maar daar is wel geld voor nodig. Help ons een stap verder.

9Vml4okt.nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten,
giro 1122222, bonk 70 7070333, Utrecht

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkoorten
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



VAN 4-10 JAAR.
Piet Pelle modellen voor kinderen van 4 tot

10 jaar. Kleurig en veilig! En een Gazelle
Piet Pelle fiets duurt... en duurt vele

jongere broertjes en zusjes lang.

Gazelle maakt fietsen leuker.

75 jaar MODE

0/pen

Woensdag 20 sept. a.s.

N A J AARS- en
WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

Kom gezellig kijken en keuren.

Uw stoel, kopje koffie en drankje staan voor

U klaar.

ledere belangstellende ontvangt deze dagen een

attentie.

ONZE OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag 13.30-18.00 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00-12.30 uur

13.30-18.00 uur

vrijdagavond 18.00-21.00 uur

zaterdag 9.00-16.30 uur

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Goedkeuring bestemmingsplan

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6,
en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis dat Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij besluit van
10 augustus 1989, nr. RO89.20086-ROV/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Hengelo, omgeving St. Michiels-
straat-Groene Kruisstraat 1989, vastgesteld bij
raadsbesluit van 6 juni 1989, nr. 45-1-1.

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 alsmede
voornoemd bestemmingsplan liggen met ingang
van 20 september 1989 gedurende een maand
voor een ieder ter gemeentesecretarie (sectie
bestuurszaken) ter inzage.

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

Hengelo, 19 september 1989.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
S pa tot raat 13. Hengelo Gld

Trainingsstal „BAAK"

Gedipl. instr. Deurne
Voor het africhten, corri-
geren, I.B.O.P. klaar
maken van uw paard/
pony. Tel. 05754-803

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten

Zoete

Rosaki druiven

kg

Elstar

handappel
kg

199

150
Paryzer

boterhamworst

100 gr

Prager

saftschinken

100 gr

99
249

WAARDEBON

Magere VARKENSLAPPEN

798
ZATERDAGVOORDEEL:

Varkensfilet

100 gr 149
Ma. en di. 25 en 26 sept.

Mager runder

gehakt

500 gr 498 kg 898

Dubbelvla

liter 189
Sparen voor schaaltjes bij zuivel

2 stuks 4.95 + 10 zegels

Vloervolkoren

zemelen 800 gr
gratis gesneden 199
Floryn

jonge jenever

liter

Jagermeister

0,7 liter

1795

1845
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
Gemalen koolzaadstro
Ideaal strooisel in ligboxen, varkenshokken,
pluimveestallen

Ontsmettingsmiddel is toegevoegd voor betere
bedrij f shygiëne

Weinig stof - goede vochtopname

Per 25 m3 f 330.— franco, incl. BTW

Ruwvoederfabriek „VORDEN"
Tel. 05752-3575

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

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

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GUL

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

HLEIN-HUIBH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Hengelo GldRozenihoflaan 29

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 SEPTEMBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Brok

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Buitje (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 23 sept. 19.00 uur Jongerenviering m.m.v.
het interkerkelijk jongerenkoor
Zondag 24 sept. 10.00 uur H. Mis (Vredesweek)
m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 26 sept. 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 18 t.e.m. 24 september

Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

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

H. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

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

Kruisvereniging

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

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


