
58e jaargang no 46 dinsdag 14 november 1989 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

Deze week bent u
lekker goedkoop uit!

KERRIE- of CHAM-
PIGNONGEHAKT
500 gram

MAGERE

SUKADELAPPEN

500 gram 7.95
SLAGERSHAM
150 gram 1.95
Eigengemaakte
ERWTENSOEP
l liter

Voor magnetron, oven of pan

P.VANBURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269

500 gram
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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

4.50
4.50

4.95
4.50

v e r k e e r s s c h o o l

CORSO
SPITTAALSTRAAT 9 - ZUTPHEN
TEL. 05750-13393

Na Zutphen en Deventer nu ook in Baak,
Steenderen, Wichmond, Hengelo, Keijenborg
en omgeving

STOOMCURSUS au to r i j den
(3, 4, 5, of 6 weken naar keuze)
f 1000,— incl. EXAMEN

Losse lessen f 38.50

t h e o r i eSTOOMCURSUS

( 2 weken) f 54.—

Instructeur: JOHN MOKKINK
Zutphen-Emmerikseweg 76 - Baak - 05754-542

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
w 5

Xi Bakkerij Bruggink «
9 *J +J

g RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
m

\

'i
sa

Deze week |

KRUIDKOEK of l
KRUIDCAKE |

van 4.30 voor 3i75 -

Te koop spoorbiels vanaf
f 10.—, laselektroden,
tractorolie, 60 liter, hoge-
druk spuit, bedrij f sstof-
zuiger.
Oortgiesen, Buitenvel-
derweg l, Ruurlo.
Tel. 05736-1577.

Weer eens
lekker anders!

NIEUW UIT EIGEN BAKKERIJ:

* VERSE ROCVICHOCOLADE-
LETTERS 4.45

In puur, melk en wit, mmm!

* VERSE TAAI TAAI 2.25
Heerlijk gekruid, je proeft 't

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Ja. zelfs Sinterklaas bezorgt een
letter of taart door heel Nederland,
met onze gebakexpress, een leuke

verrassing vindt hij!

Geldig van 15 t.e.m. 30 november

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

£*
BACARDl|

Mispelblom
brandewijn Bacardi rum

20.25 23.45

Underberg
l doos a 3 stuks

3.55

^

\\

l Zwaar gevuld KRENTE- of
\ ROZIJNENPLAKKEN
z 4 stuks
<!
>

aa MVA - HHxxva

C
K

van 2.25 voor \ ,75 S
M

aa MVA

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

PLANTENBAKJE met 3 plantjes
7.95

60 GES. BLOEMBOLLEN 8.95
Zie ook onze aanbieding
in de St Nicolaaskrant

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vanaf heden zijn de fa. Wi jnbergen

en de fa. Klein Westland

DE GEHELE WEEK GEOPEND

VVestland
»j

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

10 stuks KIWI 4.95
3 kg Conference HANDPEREN

6.99
4 kg ZOETE APPELS 4.95
Kg LANGE WITTE PREI 1.25

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr WIJNZUURKOOL
SALADE 1.95

500 gr HERFST SALADE 3.95

Vanaf heden zijn de fa. Klein West-
land en de fa. W//n b er gen

DE GEHELE WEEK GEOPEND

VRUCHTBOMEN
in hoogstam, halfstam en strukvorm

APPEL
PEER
PRUIM
KERS
PERZIK
NEKTARINE
BESSEN

STRUIKROZEN
STAMROZEN
KLIMROZEN
TREURROZEN

ROZEN
nu nog op kleur

BOSPLANTSOEN
Zoals: eik, berk, beuk, haagbeuk, meidoorn, veldesdoorn, es,
els, krent, Geld. roos, hazelaar enz.

G. U. HALFMAN
Boomkwekerij en tuinaanleg

Hof straat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

<

rffisteWtker
\i2iTeli2p Jifng/elo

DEZE WEEK!!!

AMANDEL-
SPECULAAS

250 gr v. 3.98 v. 3.25

Uw Echte Bakker

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

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.35
KUIKENBOUTEN
500 gram

KATENSPEK
100 gram

GEKOOKTE WORST
100 gram

3.70

1.75

1.15

SLAGERIJ

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

, Z E L H E M "
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Riek Hermanus

Wij noemen hem

RICK

Jozef en Linda Sesink

31 oktober 1989.
Covikseweg 7, 7221 CM Steenderen.

JANETTE WIJN
en

NICO EYCK

gaan trouwen op vrijdag 17 novem-
ber 1989 om 13.30 uur in het gemeen-
tehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur in de Kapel te Bronk-
horst.

U bent van harte welkom op de re-
ceptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Herberg „De Gouden Leeuw", Boven-
straat 2 te Bronkhorst.

Hoge Es 23,
7255 WH Hengelo (Gld.).

1949 1989

In plaats van kaarten

Op woensdag 22 november a.s. hopen wij ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. BRUGGINK
M. H. BRUGGINK-HULSTIJN

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.).

November 1989.

Sterreweg l,
7255 BJ Hengelo (Gld.).

Dankbetuiging

Langs deze weg betuig ik mijn erkentelijk--
heid en dank aan allen, welke mij tijdens het
lange verblijf in het ziekenhuis medeleven
hebben betoond.

Ook bij thuiskomst was er een zeer prettig
onthaal, hetgeen hartverwarmend was.

In het bijzonder dank aan Dr. Koning, Jannie
Scheerder en medewerkers van de Pijnpolie
voor de goede verzorging en ondersteuning
in de voorbije tijd.

MEVR. WASSEVELD

Het Karspel 38, Hengelo (Gld.).

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede, dat toch nog ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan mijn
inniggeliefde man, onze zorgzame vader en
lieve opa

BEREND HENDRIK TE VELDHUIS
echtgenoot van Johanna Reidina ten Arve

op de leeftijd van 71 jaar.

Wij zullen hem erg missen.

Hengelo (Gld.), Joh. R. te Veldhuis-ten Arve

Hengelo (Gld.), J. D. Haverkamp-te Veldhuis
A. Haverkamp
Erwin, Sander

Doetinchem, A. G. H. te Veldhuis
W. J. te Veldhuis-van Til

7255 DG Hengelo (Gld.), 4 november 1989.
Ruurloseweg 65.

De begrafenis heeft donderdag 9 november
op de Algemene Begraafplaats te Ruurlo
plaatsgevonden.

TE KOOP
Overtollige

winkelinventaris
in de oude

Zeer geschikt als opbergruimte in een schuur, kelder
of op zolder.

Metalen demontabele
winkelschappen, segmenten 100 cm.

Houten demontabele
Stellingen segmenten 100 cm.

Verkoop zaterdag 18 november van 9.00 tot 12.00 uur
in de oude V.S.Markt aan de Raadhuisstraat 14
te Hengelo (Gld.).

STEENDEREN
Café-restaurant-zaal „DE ENGEL" - 05755-1203

Wegens overweldigend succes en als afsluiting van

zijn tournee door Nederland:

vrijdag 17 nov. a.s.
DE FASCINERENDE

MADRAHASJ
Fakir- en hypnoseshow

m.m.v. orkest „Scorpio"

Aanvang 20.00 uur

Kaarten in voorverkoop bij

DE ENGEL
Dr. A. Ariënsstraat l - Steenderen

Oma's broches
Nog steeds in!!

L verkrijgbaar

Opvallend
van vorm.
Zilveren

hanger met
zirkonia.

K L E U R IN uw I N T E R I E U R ÉN EEN W i N T E R P R E M i E ?

STRIJK OP Dll F 50,- PREMIE PER MAN PER DAO

De premie geldt voor binnenwerk in de periode

van 20-11 t/m 22-12 1989 en van 8-1 t/m 16-3 1990.

Voor niet-particulieren is de winterpremie op

binnenwerk i 35,-.

BEL DE NII.TEISCULIEI
P i W l N T t B 8 C H l l D i B I O t O T V O O i K i i U l l l J K V A K W i l K

UWWINTERSCHILOER
REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF

VERKOOP VAN GLAS. VERF. BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN
DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1655

DEZE WEEK
VJlNQ/VIOlFNB/lkKERS

KRENTENWEGGE 4.50
Sinterklaas, speciaal voor u hebben

we zaterdag onze overheerlijke

TAAIPOPPEN in de aanbieding voor
7.— (gemaakt met echte honing)

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

KADO-SHOP

De nieuwe geschenkenhoek is klaar en is

schitterend mooi geworden.

Ook grote keus in KINDERGESCHENKEN

„ D E S P A N N E V O G E L "
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

A.GROOTKORMELINK
koptiek horlogerie goud & zilver

Telefoon 05753-I77f ' Telefoon 05712-72011

^^>-^>-^»^>.«

COnCORDIP
Maak uw bruiloft of party eens extra feestelijk
met een heerlijk koud en/of warm buffet,
een barbecue, een hapjes- of saladekraam.

Dat kan allemaal bij

CONCORDIA
uw buffettenspecialist
Ook voor

PARTYSERVICE EN CATERING

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

Te koop jonge hennen
5 maand oud. Gevraagd
konijnen en eenden voor
de slacht. Goossens, Voort
seweg 6, Toldijk
Tel .05753-1670

Grote vogelshow EXOKAN
Op 18 en 19 november
houdt Exokan weer haar
GROTE VOGELSHOW
in zaal „De Horst" te Keijenborg

De show is geopend op zaterdag van 10.00 tot

21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Grote verkoopklasse aanwezig

WEEKAANBIEDING

BADHANDDOEKEN
60 x 120 cm

van 11.95 voor 9.90

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425



l MARKT S

Schouder-
karbonade
hele kilo

Leverworst
(recht) per stuk
500 gram

4 voor

Groenland
salade
met diepzeebanket
verse salade zonder
conserveringsmiddelen
100 gram

Boeren
jong belegen
500 gram

698
Tompoucen

£9*
IJSSELFLEUR

Pracht azalea
van 895 voor 595

Verzorgingsadvies:
Zorg dat <fe azalea niet uitdroogt.
Alleen in de knop sproeien.
En u heeft voor zeker 4 weken
plezier van deze aanbieding. 2 voor 995 Zuivelweg 7 Hengelo Gld,



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen.En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En van onze
behulpzaamheid

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

AH delicata

CHOCOLADE
LETTERS

1.39

Bananen,
kilo 1.69

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart 3-sterren
jonge jenever

17.95liter

Peachtree perziklikeur

0,7 liter

Magere
varkenslappen

500 gram 498 kg 8.98

Prager Saftschinken

100 gram

Brie v.d. mat

100 gram 1.69

Dubbelvla,

9 smaken

liter 1.69

[Woensdag 15-11 -'89

Unox rookworst

250 gram 1.98

Donderdag 16-11 -'89

Gek. Gelderse worst

100 gram !fö

Vrijdag 17-11-'89

Pracht bloemkool

98

Zaterdag 18-11-'89

Kipfilet

500 gram 5.98

Maandag 20-11 -'89

AH magere yoghurt

liter 89

Dinsdag 21-11-'89

Magere speklappen

500 gr 398 kg U."V

Let ook op de AH adv.
in de landelijke dag-
bladen

De gezamenlijke marktkooplieden

van de

Hengelose vrijdagmiddag-
markt
hebben

Vrijdag 17 nov.
de volgende aanbiedingen voor U:

Van de GROENTEMAN
NIEUWE OOGST

SPAANSE NAVELINA'S
GROOT 15 STUKS

20 grote MANDARIJNEN

5.00

Bloemenhandel ROESSINK
Tel. 08340-45214

DEZE WEEK:

2 bos trosanjers
3 Kaapse violen

5.»
5.-

En zie verder ook onze

AANBIEDINGEN aan de kraam!!

Reparatie wasautomaten,

koelkasten, diepvriezers

HENGELO GLD
Zonnestraal 13 - Tel. 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

*
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POELIER

HOFFMAN
Laren

VISIIANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

10 poten
+ 2 gratis

Filet
Grote poten
Kalkoendijen

10.00 \:
ONZE REKLAME:

kg 13.95
kg 5.25
kg 8.25

DIK KAASPLANK
het

l kg jong

500 gr extra oud N.H.

500 gr 20+ zoutloos

3 rookworsten

4 metworsten

„DE K A A S P L A N K "

Demi-Byou
Doe uw ST NICOLAAS INKOPEN

op de markt!

O.a. KETTINGEN - OORBELLEN

SPELDEN - ZILVERRINGEN

SJAALS - CEINTUURS

SPECULAAS
Deze week:

SPECULAASMOLENS

20 voor 3.50

Wij hebben ook

DUITSE BOLLEN
ITALIAANSE BOLLEN

Elke week vers

De warme bakker

uit Spakenburg

UW BAKKER!!

9.50

7.50

7.75

10.--

12.—

bij aankoop van vis, ongeacht de

hoeveelheid

een super makreel

van 2.50 voor I.Dv

Zolang de voorraad strekt

UW WARME BAKKER
uit SPAKENBURG
DE BAAS IN ALLE SOORTEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

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.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 NOVEMBER

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Verhaere (Heilig Avondmaal)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. van Es (Heilig Avondmaal)

„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. v/d Vange, Zutphen

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 18 nov. 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag 19 nov. 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 21 nov. 19.00 uur Avondmis in de kerk

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 13 t.e.m 19 november
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2264.

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 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 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 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer: 05753-3846.

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

Ned Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)

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.



ALARMNUMMER 06- 11

Enige tijd geleden werd in Gelderland het alarm-
nummer 06-11 geïntroduceerd. Het blijkt dat dit num-
mer thans een redelijke bekendheid geniet bij de
Gelderse bevolking

Bekendheid van een nummer kan ook nadelen op-
leveren, zo ook bij 06-11. Nog te vaak wordt dit num-
mer gebruikt voor meldingen waar de 06-11 centra-
liste niets mee kan, maar die tegelijkertijd de lijn
06-11 wel bezet houdt.

Om optimaal profijt van het 06-11 alarmnummer te
hebben moeten we er me z'n allen verstandig ge-
bruik van maken. Zo weinig mogelijk dus en alleen
als het echt nodig is; als elke seconde telt.

Voor zaken die minder spoedeisend zijn, maakt u
gebruik van het gewone lokale nummer van de be-
nodigde instantie.

Bel 06-11: als u getuige bent van geweld; als u een
hartaanval, of een beroerte vermoedt; als er een
leeuw uit de dierentuin ontsnapt; als u een ongeluk
met lichamelijk letsel ziet of meemaakt; als u iemand
ziet inbreken; als er brand uitbreekt.

Bel de gebruikelijke instanties: als u een klacht wilt
indienen vanwege een opgelopen klap; als u uw
voet verzwikt; als uw hond is weggelopen; als er
slechts sprake is van geringe blikschade; als u slechts
kunt constateren dat de inbraak al is gepleegd.

MEER BEWEGEN VOOR DAMES EN HEREN
BOVEN DE 50 JAAR

Sport beoefenen is een van de belangrijkste middelen om
zo lang mogelijk lichamelijk en daardoor ook geestelijk fit
te blijven.

Een geregelde en verantwoorde lichaamsinspanning komt
uw lichaam ten goede, u kunt meer en langer allerlei dingen
doen.

Daarom is de gymnastiekvereniging „ACHILLES" gestart
met gymnastiek en spel. op recreatieve wijze, voor dames
en heren boven de 50 jaar.

De lessen worden gegeven op donderdagmorgen om 10.30
uur in sporthal „de Kamp".

Inlichtingen kunt u verkrijgen in de sporthal of bij mevr.
Nettie Besselink, voorzitster, tel 1215 of mevr. Alie Dinkel
man, secretaresse, tel. 2030.

MIAMI VICE IN DE HENGELOSE MAÏS

Na lang wachten is het bijna zover. De makers van de film
Miami Vice in de Hengelose mais, hebben zich de hele
zomer enorm ingezet om een zo goed mogelijk eindprodukt
af te leveren.

De montage van de film en het verzorgen van het geluid
namen erg veel tijd in beslag en aangezien dit uitsluitend
in de vrije uren na het werk gedaan moest worden, moest
er wel wat geduld opgebracht worden.

In de afgelopen maanden is men vanuit heel Nederland be-
naderd, wanneer de film eindelijk eens kwam.

Welnu in januari 1990 zal de film zijn landelijke première
beleven en wel in Hengelo Gld, waar anders.

Op dit monment wordt de laatste hand gelegd aan het
eindprodukt en het Hamove filmteam is zelf erg tevreden
met het resultaat.

Er komt ongetwijfeld nog nader bericht.

HERVORMDE GEMEENTE HENGELO HEEFT OPVOLGER
VOOR DS HENDRIKS

Voor de Hervormde Gemeente van Hengelo Gld is er een
oplossing in zicht in de vacature van de uit Hengelo Gld
vertrokken predikant P. Hendriks. Deze heeft per 1 sept.
het ambt aanvaard in de wijkgemeente de Maten in Apel-
doorn.

Na een korte periode van beroepingswerk kwam ds P. F.
de Vries, nu nog werkzaam in de kerkelijke gemeente
Groede, Schoondijke in Zeeuws Vlaanderen, in het zicht.

Hij is geboren op 28 december 1950 en groeide op in het
plaatsje Oosterend (Friesland). De studie werd gevolgd aan
de universiteit in Groningen.

De nieuwe predikant ziet uit naar het tijdstip om in Hen-
gelo Gld samen met ds Verhaere de gemeente te kunnen
dienen.

De intrede geschiedt op zondag 14 januari 1990 in de Remi-
giuskerk, aanvang 14.30 uur. Ds de Vries zal worden be-
vestigd door ds Verhaere.

KLAAR VOOR DE WINTER?

De winter komt er weer aan. De tijd van warme jas*-
sen, gezellige avondjes bij de openhaard en ijs op
de sloten. Maar ook de tijd die voor de auto als de
zwaarste periode van het jaar geldt. Want in geen
enkel ander jaargetijde worden er zuke zware eisen
gesteld aan de auto in het algemeen en de banden in
het bijzonder. Is uw auto klaar voor de strijd met
koning winter?

Van de banden hangt onder winterse wegomstandig'-
heden Veel af. Zijn ze op de juiste spanning en heb-
ben ze nog voldoende profiel, dan zult u weinig
problemen ondervinden. Maar is het met spanning
of profiel iets mis, dan leidt dat al snel tot onveilig
weggedrag, een verminderd remvermogen of bijvoor-
beeld aquaplanning. Het is bij twijfel dan ook ver-
standig om de banden even door de vakman te laten
nakijken en zonodig te vervangen. Mocht dat laatste
nodig blijken, dan is het goed te weten dat AUTO
KEMP een uitgebreid programma heeft.

HULDIGINGEN BIJ HHV

Tijdens de jaarlijkse feeestavond van de Hengelose Hengel
sport vereniging werden de definitieve einduitslagen van
1989 door voorzitter Hulstijn bekend gemaakt.

Uitslag dameswedstrijd:
1 mevr. G. Vruggink-Hoopman
2 mevr. G. Hulstijn-Brokke
3 mevr. G. Doornink-Elsman.

Uitslag senioren competitie
1 D. Gotink 596 punten
2 G. Wentink 596 punten
3 H. Jolink 588 punten

Uitslag junioren competitie
1 Mariël Wentink 450 punten
2 Ruben Hulstijn 442 punten
3 Arjan Menop 432 punten

Kanjerkoning bij de junioren werd Arjan Menop met een
vis van 46 cm. Bij de senioren wist H. Jolink de grootste
vis te vangen, nl. 49 cm.

DAMNIEUWS

Het 2e team speelde de 4e bondswedstrijd thuis tegen
Beltrum. Het werd wederom een goede wedstrijd voor
Hengelo Gld. De winstpartijen waren van B. Stege, G. Bot
terman en B. Harkink. Remise werd behaald door G. Kreu-
nen, H. Dijkman en D. Walgemoet.

Door deze 9-3 overwinning blijven zij bovenaan staan in hun

klasse.

Onderlinge wedstrijden: J. Heijink-E. Berendsen 2-0, N. Roe
lofsen-A. Versteege 2-0, H. Luimes-G. Halfman 1-1, T. van
Manen-J. Schabbink 2-0, H. Zonnenberg-H. Vos 1-1, J. Wen
tink-H. Hulshof 0-2, R. Klein Bramel-J. Luiten 2-0.
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7 Koud of niet, bestel tijdig uw Kerstkaarten
/ en u zult zeker weer warm lopen voor onze
l uitgebreide en fraaie
V Kennemer Kaarten Kollektie
/V

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS

GESLAAGDE FANCY FAIR UW HENGELO GLD

Woensdag 8 november werd de jaarlijkse fancy fair ver-
koopmiddag van de UW afd. Hengelo Gld gehouden.

Ondanks het minder goede weer was het gezellig druk in
„Ons Huis". Aan tal van attrakties kon worden meegedaan,
zoals loten kopen, draaiend rad, balspellen, prikplank,
handwerkverkoop enz.

De wafelbaksters kwamen handen te korten om de wafels
op tijd klaar te hebben.

De UW wil alle bezoekers en medewerkers en medewerk-
sters hartelijk dank zeggen voor de geslaagde middag.

Het gewicht van de worst in de pot was 1030 gr, de prijs
van de levensmiddelenmand f85,98 en de juiste leeftijd van
de UW-sters op de foto was 1092 jaar.

BIJEENKOMST NVEV

Deze avond werd verzorgd door mevr. E. Weusman van de
Nederlandse Brandwonden Stichting.

Mevr. Wullink kon zeer veel dames deze avond begroeten.
Aan de hand van dia's vertelde mevr. Weusman over pre-
ventie en behandeling van brandwonden.

Wetenschappelijk onderzoek en de huidbank kwamen ook
aan de orde.

De slogan bij brandwonden is: Eerst water, de rest komt
later.

Aan het eind van de avond bedankte mevr. Wullink de
spreekster hartelijk en bood haar een envelop met inhoud
en een bloemetje aan.

KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

De landelijke kollekte t.b.v. de geestelijk gehandicapten
heeft in de gemeente Hengelo Gld f 10.650,— opgebracht.
De dank van het plaatselijke comité gaat uit naar alle gevers
en kollektanten voor hun belangeloze inzet.

CDA HENGELO GLD STELT KANDIDATENLIJST VAST

Op de gehouden ledenvergadering van het CDA afd. Hen-
gelo-Keijenborg is de kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezing van 21 maart 1990 vastgesteld. Op deze
goed bezochte vergadering werd bij schriftelijke stemming
het voorstel van het bestuur overgenomen.

Van de zeven voor het CDA zittende raadsleden hebben
zich er vier geen kandidaat meer gesteld, te weten wet-
houder Hooman, die 24 jaar in de raad zat, alsmede de
heren te Stroet, Groot Roessink en Harmsen.

Met de drie zittende raadsleden die werden herkozen, en
de nieuw gekozen kandidaten meent het CDA een even-
wichtige en goede ploeg te hebben samengesteld. De
nieuwe aanstaande fractieleden hebben alle hun sporen In
het maatschappelijk leven reeds verdiend en er is affiniteit
met allerhande geledingen van de bevolking. Tot lijsttrekker
werd de huidige fractievoorzitter dhr. H. P. Meurs verkozen
Tenslotte betoogde de voorzitter dat het niet irreël is om
te veronderstellen dat het bij de verkiezingen in maart vol-
gend jaar tot een 8-persoons fractie kan komen, waar dan
twee vrouwen deel van uit zullen maken.

De eerste 10 kandidaten zijn: H. P. Meurs, H. W. Waarlo,
Th. A. M Hakvoort, H. J. Gosselink, mevr. J. G. J. van Aken-
Reulink, H. Luimes, mevr. J. H. v.d Velde-Maalderink, G J.
Wenneke, J. B. Hiddink, P. H. M. Seesing.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

KOFFIEPRIJS DAALT 12 CENT

Als de koffieprijs zakt zal over het algemeen niemand in
ons koffiedrinkend land hier bezorgd over zijn. In tegendeel
want iedereen heeft hier weer voordeel van. Toch niet
iedereen. Want wat is er dan in werkelijkheid aan de hand?
De koffieboeren in de 3e wereld produceren te veel. Er is
teveel aanbod, waardoor de prijs daalt. 12 cent daling kan
funest zijn want de winst over de hele jaarproduktie ver-
dwijnt.

In enkele gebieden hebben boeren, om zichzelf hier tegen
te beschermen coöperaties opgericht die zonder westerse
tussenhandelaren (waar anders het grootste deel van de
winst blijft hangen) haar koffie verkoop aan de Max Have-
laar Stichting. Deze stichting behartigt de belangen van
de boeren en geeft ze een vast prijs voor de bonen. Deze
prijs daalt dus niet mee met die van de grote op winst ge-
oriënteerde koffiehandelaren. Daardoor is de Max Havelaar
koffie op het ogenblik duurder, nl. 1 gulden per pak, wat
neerkomt op slechts 2,5 cent per kopje Toch zijn veel men-
sen nog steeds niet bereid deze koffie te kopen terwijl ze
aan smaak niet onder doet voor andere koffie.

Om de Max Havelaar koffie te promoten is in Hengelo een
aktiegroep opgericht die steun krijgt van de stuurgroep
voor het Conciliar Proces. De aktiegroep bestaat uit 2 per-
sonen van 18 jaar Dat is wat weinig als men bedenkt wat
er allemaal gebeuren moet. Er moet nog helemaal begonnen
worden en daarvoor zijn mensen nodig.

Voel je er iets voor mee te werken de Max Havelaar koffie
te promoten? Bel dan even met Maaike Luske, tel. 2383 of
Richel Lubbers, tel. 3150.

BIJEENKOMST ALGEMENE BOND VOOR OUDEREN

Op een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst werd door
twee topfunktionarissen van de ANBO het hoe en waarom
van de Ouderenbonden naar voren gebracht.

Tot slot van de middag werd besloten een voorlopig be-
stuur van de ANBO, afd. Hengelo Gld, op te richten.

De heer Seesing, voorzitter van de afd. Keijenborg, op uit-
nodiging van de ANBO aanwezig, pleitte voor een hechte
vorm van samenwerking tussen de ouderenbonden, daar
alleen dan, wat te bereiken is.

Als bestuur werden de volgende personen gekozen: voor-
zitster mevr. H. de Vries, secretaris dhr. J. Holthuijzen,
penningmeester dhr. J. Zegers Veeckens en als bestuurs-
leden dhr. J. W. Hulshoff en mevr. J. Boerman-Heezen.
Door het aanwezige bestuur van de afd. Vorden werd tot
slot na een kleine toespraak een envelop met inhoud over-
handigd als start van de afd. Hengelo.

Uit de aanwezigen gaven 14 personen zich op als lid,
waardoor het totaal aantal leden in Hengelo op bijna 50
kwam.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Week van 31 okt t e. m. 6 nov. 1989

Dinsdagnacht werd aan de Hengelosestraat een aan-
hangwagen ontvreemd. De aanhanger stond achter een
schuur.

Met betrekking tot een overspannen persoon werd be-
middeld.

Er vonden die dag in Hengelo 3 aanrijdingen plaats.

Op de Vordenseweg zag een achteropkomende bestuur
der een voor hem voorgesorteerd staand voertuig te
laat. Hij week uit de berm in, daar stond echter een
boom (weg glad, remalstand te kort).

Een eind verderop (in de richting Vorden) deed zich
nog zo'n soort aanrijding voor. Dit maal stonden enig
voertuigen achter elkaar stil en kon een achterop-
komend voertuig niet op tijd tijd stoppen en ging de
rechterberm in. Daar stond nu eens geen boom, maar
enkele redelijk stevige palen met een straatnaambord
en een verkeersbord eraan.

Op de Schoolstraat reed een bestuurder vanuit een in-
rit achterwaarts de weg op. Er naderde juist een per-
sonenauto waarna een aanrijding ontstond. Het zicht
werd wat belemmerd door een geparkeerd staand
voertuig.

Op donderdagavond was er vuurwerkoverlast aan de
St Janstraat te Keijenborg. Dat gebeurde na afloop
van danslessen.

Op zaterdag werd er aan de Aaltenseweg een dode
ree aangetroffen. Vermoedelijk een verkeersslachtoffer
Aan de Ruurloseweg vond een aanrijding plaats waar
bij de veroorzaker doorreed. Er sneuvelde een buiten-
spiegel.

Op maandag schoot op de Bleekstraat een aanhang-
wagen van de trekhaak en boorde zich in de gevel
van een winkel. Aleeen de buitenste muur werd door-
boord.

Aangifte opgenomen diefstal fiets (zwarte Gazelle
herenfiets, postcode 7255 CL) van zaterdag op zondag
aan de Spalstraat.

De laatste weken (in de donkere dagen) vinden er
weer veel aanrijdingen plaats. Door rubber (van de
banden) en afgvallen blad worden de wegen (daar
waar men pleegt te rijden, spoorvorming) erg glad.
Door meer afstand te bewaren en rekening te houden
met een langere remweg kunnen veel aanrijdingen
worden voorkomen.

Franke

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 STEENDEBEN

Tel. 05755-1862

BESLUITENLIJST RAADSVEGADERING HENGELO GLD

In zijn openbare vergadering van 7 nov. 1989 heeft de ge-
meenteraad van Hengelo:

1 vastgesteld de notulen van zijn vergadering v. 3 okt. 1989
2 besloten tot aankoop van grond, gelegen te Keijenborg.
van de Stichting Burgerweeshuis te Zutphen
3 een besluit genomen betreffende het milieu-effect-rapport
t.b.v. de aanleg van een golfbaan.
4 besloten tot 1e en 2e wijziging van de vergoedingsrege
ling gemeentelijke brandweer.
5 de verordening subsidiëring godsdienst- en levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs vastgesteld.
6 de subsidienota 1989 vastgesteld.
7 de gemeenterekening 1987 en de daarbij behorende be-
drijfsrekeningen voorlopig vastgesteld.
8 een bijdrage toegekend met betrekking tot voorgenomen
investeringen door de voetbalvereniging Keijenburgse Boys
aan het sportcomplex te Keijenborg.

KOLLEKTE DIABETES FONDS

Deze week wordt in Hengelo en Keijenborg de kollekte
voor het Diabetes Fonds Nederland gehouden.
Met deze kollekte tracht men gelden in te zamelen voor het
wetenschappelijk onderzoek naar Diabetes Mellitus, ook
wel suikerziekte genaamd.
Er lijden in Nederland tussen de 250 en 300.000 pers. aan
deze ziekte, die ongeneeslijk is, maar door veel onderzoek

heeft men al veel kunnen doen ter bestrijding van deze
ziekte. Veel suikerpatënten moeten zich iedere dag inspuiten
met insuline, daar het orgaan in hun lichaam die deze insu-
line produceert, niet meer werkt.
Onder het motto „Geef es voor diabetes komen de kol-
lektanten bij u aan huis. Stop uw bijdrage in hun bus.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455
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LOONBEDRIJF H. ENZERINK

LEVEEANTIE VAN

vloeibare
SCHUIMAARDE
Voor een goede bekalking van uw
grond.
Uitrijden met een moerasvoertuig,
dus geen insporing.

Loon- en grond-

verzetbedrljf

ENZERINK
TEL. 05753-7474 - HENGELO GLD

Verzilvering vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

voor schilders en RBS bouw

op donderdag 16 nov. 1989
's avonds van 19.00 tot 21.00 uur

bij H. OOMS, Vordenseweg 24

Het bestuur
Hout en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld

Najaarsuitbetaling RBS en
verzilvering schilderszegels 1989

op vrijdag 24 nov. a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur

bij M. LIMBEEK, St Janstraat 63

Het bestuur

Bouw- en Houtbond FNV

afd. Keijenborg

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Ruime sortering
voor vele gelegenheden

W/j maken er een

leuk kado van

St Nicolaas-
surprises

NIEUW in het assortiment:

„WINA ESPRIT"
voor verwerking in vele recepten

Sterk geconcentreerd!

ZIE ONZE ETALAGE!!

Dinsdag 21 en woensdag 22 nov

zijn wij gesloten
wegens reorganisatie van onze
winkel

BUURTSUPER V.D. MOND
RUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Jubileum voorstellingen
zaterdag 18 en woensdag 29 nov.
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Opgevoerd wordt:

„BOKKESPRONGEN"
geschreven door D. J. Eggengoor

Kaarten verkrijgbaar bij alle leöen, aan de

zaal, tel. 05753-1212 en boekhandel Wolters te

Hengelo Gld

KOOP
BIJ DE KWEKER

BLOEIENDE VIOLEN
BLOEMBOLLEN
HAAGCONIFEREN - veel soorten
DWERGCONIFEREN

HEIDE
RHODODENDRON - 9 kleuren

BERBERIS EN LIGUSTRUM

BLOEMHEESTERS EN BOMEN

Kom kijken naar onze
WEEKAANBIEDINGEN

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14

6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033

Philips
fritense
HD4264:
Veilige friteuse met verwisselbaar geur-
filter, thermostatische temp.-regeling
op 3 standen, beveiligd tegen over-
verhitting. Inhoud 2 liter.
Philipspnjs 120,- Omeaktiaprijs

99r [PHILIPS

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Te weinig profiel betekent: slechte wegligging en

remvermogen.

Auto Kemp
bandenactie
helpt u voordelig
op weg

Gratis montage en balanceren,

inkl. BTW

— Alle merken leverbaar, ook extra
breed en laag 70-serie v.a. f 99.50

— Sportvelgen in div. uitvoeringen

PEKELVLEES

1.00

100 gr 1.60

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

St.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Het hele jaar doorVlJw bandenvakman!

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo G - Tel. 05753-1253

OCCASIONS
Mercedes 190D

Toyota Carina II

Citroen Visa

Fiat Uno 45

Seat Fura 900

Opel Kadett 1.2

Opel Ascona 1.6 LPG

Peugeot 309 Profil

Peugeot 505 1.8 GL

Opel Kadett 1.3S

1987

1987

1986

1984

1984

1986

1986

1988

1982

1980

G. SCHIPHORST

Hoegenstraat la

7021 LX Velswijk

Tel. 08344-700

Privé 05753-2404

SCHRODE;RSTOF N

Op woensdag 15 november a.s.

houden wij in ZAAL LANGELER

onze

najaars- en winter modeshow
Aanvang 19.00 uur

Entree gratis

Doe nu alvast fdeën op voor de aanstaande feest-

dagen

Ruurlosev,'eg 1- HengeloGId.Telefoon 05753-1232

Zaal WINKELMAN
KEIJENBORG

BINGO
zondag 19 nov.
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Organisatie:

b.v. 't 'Centrum,

Te koop varken met toom
biggen f 4.95. Te bevragen
bij bakkerij Kreunen's
marsepeinwinkel

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

B.z.a. jonge vrouw voor
administratief werk, plm.
10 uur per week. Brieven
onder no 46 bureau van
De Reclame

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

Puch Maxi bromfiets
bouwjaar 1986, kleur
blauw met., incl. verzeke-
ring, eventueel helm
Tel. 05753-1501

Te koop partij ongebruikte
kunstgebitten voor een
zoet prijs je. Te bevragen
bij bakkerij Kreunen's
marsepeinwinkel

Zondag 19 nov.

grote BINGO
Aanvang 19.30 uur

CAFÉ

„D'n Olde Kriel"
Tel. 05754-285 - Wichmond

Klusjesman voor aanleg
van telefoon, kleinbedrijf
en huishouding.
Tel. 08340-30935

Te koop consumptie-aard
appelen en stro. Loonbe-
drijf Niesink Weeninkweg
l, Keijenborg, tel. 1585

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPIMETTE
diepte reiniger
Huur slechts f 10.— p. dag
Verbluffend resultaat

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

KOLLEKTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING

De collecte ten bate van het werk van de Nederlandse
Brandwonden Stichting te Beverwijk, gehouden in de
gemeente Hengelo heeft een bedrag van f 2870,— op-
gebracht. De Ned. Brandwonden Stichting zegt
daarvoor alle gevers hartelijk dank. Zonder de ent-
housiaste inzet van coördinatoren en collectanten zou
dit resultaat niet bereikt zijn. De Stichting ziet
hierin een stimulans om haar activiteiten voort te
zetten in het belang van de Nederlandse bevolking.


