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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

"VAKANTIE"
gesloten van vrijdag 15 februari
a.s. t/m maandag 25 februari.

Enkele vragen - nog voor het zover is:

• Moet in uw horloge nog een
nieuwe batterij?

• Wilt u nog graag uw bril
recht gezet hebben?

• Is het tijd voor
contactlens-controle?

• Of zijn er misschien
vloeistoffen nodig?

• Hoe is het met de reservebril?

"Tijdens onze vakantie"
Mochten er vragen of klachten met uw lenzen
of bril zijn, neem dan contact op met Hans en
Jacqueline in Twello (op 15, 16, 21, 22 en 23
februari) tel. 05712-72011 of 05700-33254.

Dinsdag 26 februari is de zaak
weer geopend.

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeloG. Spalstraat 27 Twello Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

DEZE WEEK:

KRENTEN-of ROZIJNEN-
BROOD p„ *,,, 4.50

BAKKERIJ

Jozef Schabbink

SPEKLAPPEN
4.10

1.05

2.30

1.45

GODFRIED
BOMANS

CURSIEFJES
BOKK MET CASSETTE

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

500 gram
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

PAARDEROOKVLEES
100 gram

TONGEWORST
100 gram

P.S.

A.s. vrijdag 15 februari om 20.00
uur GESLOTEN

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Verkoop Bloemonkas

Laat eens merken wie Je een warm hart toedraagt

14 februari VALENTIJNSDAG
EXTRA AANBIEDING 13 EN 14 FEBRUARI:

ROZENKOKER 2.25 Speciale VALENTIJNBOEKETJES v.a. 5.95

DEZE WEEK: ORCHIDEEëNSTUKJE 5.95

Uw waardeloze oude pan-
nen leveren veel geld op!!
U krijgt bij aankoop van een BK

kookpan of hapjespan f 20.—

Bij een fluitketel i 75.-

En bij een stee/pan f 70.— terug

bij inlevering van een oude pan

De aktie loopt tot 2 maart

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Kerkstraat 6

Zie de aanbiedingen in onze win-

kel en op het bord buiten

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

TE KOOP

Bij inschrijving te koop

4.45.60 ha WEILAND
met een melkquotum groot 45365 kg, vetge-
halte 4.21%, gelegen aan de Veersweg te Baak.

Nadere voorwaarden zijn te verkrijgen bij de
makelaar.

Briefjes inleveren uiterlijk 19 februari 1991 om
14.00 uur bij:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26, Hengelo GW, Tel. 05753-3000

HER/NNERING:

Zaterdag 16 februari a.s.

U I T V O E R I N G
chr. zangver. „Looft den Heer"

Aanvang 19.30 uur „Ons Huis" Hengelo Gld

STICHTING

P R E S E N T E E R T

*

to

BOH FOI TOCH
& Hans Keuper

ZONDAGl7febr.AANVANG lUOuur
E N T R H h ion titl t o p l«H

-

HAAL DE WINTERSCHILDER IN HUIS!
En strijk op die 50 gulden premie per man per dag

Uitgekeken op uw interieur? De voordeligste manier om
weer kleur in uw huis te brengen is het inschakelen van
de Winterschilder! Moeiteloos schildert hij uw kamers weer fris
en brengt hij het fraaiste behang aan. Zodat u met veel meer
plezier in uw huis woont. Want heldere kleuren hebben een

positieve invloed op het humeur van de mens!
En wat ook belangrijk is: in het winterseizoen is schilder-

en behangwerk aanmerkelijk voordeliger. U ontvangt name-
lijk een premie van 50 gulden per man per dag op onder-
houdswerk (dat ten minste drie mandagen in beslag neemt).
Deze premieregeling geldt nog t/m 15 maart 1991, dus wees er

snel bij om er van te profiteren.
Voor 'zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, organisaties)

geldt in dezelfde periode een winterpremie van 35 gulden per
man per dag, eveneens voor binnenschilder- en behangwerk.
Wilt u meer weten of een afspraak maken, neem dan contact
op met de Winterschilder bij u in de buurt!

De Winterschilder zorgt voor kleurrijk vakwerk

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1655

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

lijn O7O-614 614

DEZE WEEK:

TOMPOUCEN
krakend vers

BAKKERIJ

5 stuks 5.25

Jozef Schabbink
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OPRUIMING - OPRUIMING

Overjarige fietsen
50.- tot 1 50." KORTING

Wij hebben nog enkele overjarige Batavus-,
Union-, Gazelle-, MBK-fietsen die ruimte
moeten maken voor de nieuwe collectie

van deze merken.

Fiets/Bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8, tel. 05753-2888, Hengelo (Gld.)
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WIJ zijn blij met de geboorte van onze zoon en
broertje

Bennie, Ans, Anne en Peter

Mentink-Hebben

29 januari 1991.

Uilenesterstraat 27,
7256 KC Keljenborg.

Met vreugde en blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van

HAN VEENINK

We noemen hem Abraham.

Lengte 1.65 m, gewicht 80 kg.

Moeder en ki'nd rusten de hele dag.
Telefonisch feliciteren vrijdag 15 februari tus-
sen 7.00 en 10.00 uur.
Telefoon 2707

HENGELO GLD

Zomerprogramma 1991
Verenigingen enz. die tussen half mei en eind
september 1991 in de gemeente Hengelo Gld
iets organiseren dat in aanmerking kan komen
voor opname in het zomerprogramma van
VVV worden verzocht dit uiterlijk zaterdag 23
februari a.s. schriftelijk op te geven aan het
secretariaat van VVV, postbus 33, 7255 ZG
Hengelo Gld. (de heer A. J. Memelink,
kantooradres: Spalstraat 11).

Opname is, mede in verband met de plaats-
ruimte, ter beoordeling van VVV.

Graag volledige gegevens (dag, uur, plaats,
omschrijving aktiviteit).

Ook als nog niet alles bekend is, dan s.v.p.
voorlopige opgave.

Op 31 januari 1991 overleed op „den Ooiman"
te Doetinchem

GERARDA HERMINA PETERS

eerder weduwe van
Lambertus Johannes Berendsen

op de leeftijd van 76 jaar.

Bennekom, Bertus en Riet

Wichmond, Hermien en Theo

Hengelo Gld, Theo en Hennie

en kleinkinderen

De crematie heeft inmiddels in besloten krPng

plaats gevonden.

Vogelmarkt Exokan
Zondag 17 februari
wordt er door vogelvereniging EXOKAN weder-
om een VOGELMARKT georganiseerd.

De inbreng is ook ,mu weer gratis.

De aanvang is om 9.30 uur en het duurt tot
12.30 uur in „de Horst" te Keijenborg.

KOMT ALLEN

Supportersvereniging

CHR. MUZIEKVERENIGING

&= ^ ICRESCEIMDO
HENGELO GLD.

TONEELOPVOERING
van het blijspel

„MADAME DE BOERIN

op vrijdag 22 febr. en

zaterdag 23 febr. a.s.

fn „ONS HUIS" te Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.30 uur MUZIEK van de boerenkapel

14 FEBRUARI:

VALENTIJNSDAG - Vriendschapsdag
Verrast elkaar met een leuk kado uit onze kadoshop

Vele soorten KADO'S voor groot en klein

KADOSHOP

DE SPANNEVOGEL

"Ik \v i l er best
eens over praten
maar met wie?"

Hel lnif|L>rj.il Kankercentrum

w e e t raad bi| w.i^rn t.m IIJIHMII
hun l.uinli. I-M \ t ii-nilcii

M | M I ( , F \ O H i ) - 2 '.

UW Hengelo Gld

Al is de schaatspret nog zo fijn,
een middag bij UW kan ook heel gezellig jzijn!

Allemaal hartelijk welkom

woensdag 20 februari a.s.
om 14.00 uur in „Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden, brengen we ook

weer thuis.

Belt u dan tel. 1408.

ZATERDAG

16 FEBRUARI
OPVOERING DOLLE KLUCHT

Sjonge, jonge, jonge
IN ZAAL LANGELER, HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur

Entree f 5.— p.p.

Deze avond wordt u gepresenteerd door

JONG GELRE
Afdeling Hengelo Gld

„In de wintermaanden

SNEEUWOVERLAST"

Door aaruschaf van

volhydraulische

SNEEUWPLOEGEN
kunnen wij snel en goedkoop toegangswegen,
parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen e.d.
sneeuwvrij maken.

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs

De groenspecialist

G. J. BOSMAN
Kervel seweg 23 - Hengelo Gld - Tet. 05753-2619

Te koop stalen bureau en een kachel, geschikt voor
hout en kolen,
Heuskes, Toldijk, Tel. 05753-1259

GESLAAGD

Aan de Hogere Agrarische School te Dronten
slaagde als ingenieur bio-technologïe (plantenteelt)
onze plaatsgenoot G. H. J. Lenselink, Hogenkampweg.

MAX TAILLEUR STICHTING
De Max Tailleur Stichting zamelt nog steeds 2e hands
kleding in. Hebt u nog wat en u weet niet waar u er
mee heen moet, breng ze dan naar Jan Tijdink, Sarink
kamp 43.

Videofilmen: 'n fluitje van 'n cent

Beleef 1991 keer op keer op video!t
Terugblikkend op hel afgelopen jaar heeft u ongetwijfeld

veel meegemaakt en beleefd. Kn die gebeurtenissen zijn

meer waard dan alleen maar een herinnering.

Bovendien is video niet alleen leuk voor uzelf. Ook fami-

lie, vrienden en niet te vergeten kinderen, doet u een groot

plezier met video-opnamen. Nu én later.

Veel keus

Er is genoeg keus als u een videocamera
wilt aanschaffen. En laat u door dat
aanbod niet afschrikken, want alle
videocamera's staan garant voor moei-
teloos en plezierig videofilmen. Dat zult

u ervaren als u een bezoek aan de video-
vakzaak brengt: videocamera's zijn

dankzij de vele technische snufjes heel

eenvoudig te bedienen.

De videovakzaak is vanzelfsprekend

een goed adres voor aankoop van een
camera, want men staat u ook na aan-
koop met raad en daad terzijde en u
kunt er terecht voor handige video-

accessoires. Wilt u aanvullende video-
informatie en testrapporten van

bepaalde typen video-camera's, dan
kunt u de maandbladen de Amateurfïl-
mcr, Audio Video Totaal en Video Uit
& Thuis raadplegen.

m.m.v.

Video in z'n werk

Koopt u een video-camera, dan krijgt u
er een accu en accu-oplader bijgeleverd.
De accu levert de videocamera energie

en kan keer op keer opgeladen worden
met de oplader. De accu clipt u eenvou-
dig op de camera en het videofilmen
kan beginnen.

Nadat u de camera heeft aangezet,
komt het onderwerp waarop u de
camera richt, in de zoeker in beeld. Met

de T(ele)- en W(wide)-knop kunt u dat
onderwerp groter en kleiner in beeld

brengen. De opname start u eenvoudig
door op de record-knop te drukken.
Door opnieuw op deze knop te druk-

ken stopt de camera met opnamen.

En in de camerazoekcr kunt u
u opgenomen heeft, meteen bekijken.
Zijn de opnamen niet naar uw /.in, dan
kunt u de videotape terugspoelen en

opnieuw voor opnamen gebruiken.

Camera en recorder in één apparaat

De videotape kunt u middels de video-
camera op tv afspelen, want een

moderne videocamera is tegelijkertijd
een volwaardige videorecorder. I n

heeft u thuis al een videorecorder, dan
kunt u naar hartelust films kopieren en

zelfs monteren.

Waarom nog langer wachten

Neem aan het begin van hei nieuwe iaat
een goed voornemen: stel de aanschaf

van een video-camera niet al te lang
meer uit. Want u kunt er /oveel mooie
herinneringen mee vastleggen. Win-
terse schoolvoorstellingen bijvoor-

beeld. En dan het Carnaval. Of de

eerste eendjes in de lente.
Laat in zo'n videojaarboek uw dochter

of kleinkind eens de hoofdrol spelen.
En u zult zien: videofilmen is een fluitje

van een cent!



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. Naat

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.ch

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Provengaalse ham

94Q100 gram Jbifv

Rosette de Lyon

100 gram

Rosbief

100 gram

2.69

2.89

AH Goudse belegen 48 +

AH Goudse light

AH Leidse belegen 40 +

AH Hollandse gatenkaas

AH nagelkaas belegen

12.90

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart „drie sterren"

jonge jenever

18.45

Henkes bessenjenever

liter 14.45

Mager ribstuk

500 gr 6.48 kg 1.98

VANAF DONDERDAG:

AH Zaans volkorenbrood

800 gram 1-99

Franse croissants

3 stuks l.i/O

Woensdag 13-2-'91

AH magere yoghurt

0.98liter

Donderdag 14-2-'91

Mager rundergehakt

500 gr 548 kg 9.98

Vrijdag 15-2-'91

Kiwi's

500 gram 1.49

Zaterdag 16-2-'91

Tartaar

100 gram 1.19

Maandag 18-2-'91

AH hutspot

500 gram 0.99

Dinsdag 19-2-'91

Mager hamschijf

5.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke

daqbladen

Voor KADO'S naar de ,SPANNEVOGELf

Valentijnsdag 14 februari

Voor iedereen

d/e eens lief wil zijn

Valentijnsaanbieding:

BIEDERMEIER 9.95

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL 2977

Wees eens lief voor elkaar

Stuur een KAART voor de

VALENTIJNSDAG
DONDERDAG 14 FEBRUARI

WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

HAAS- EN RIBKARBONADE
500 gr 4.95

TONGEWORST 100 gr 1.20

LEVER K A AS 100 gr 1.20
M

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1329

AKTIVITEITENAGENDA GEM. HENGELO GLD

Februari
16 uitvoering „Looft den Heer" in Ons Huis;
17 Bon Foi toch, akt. oom. Maria Postel, bij „de Smid"
20 finales stratenschieten Willem TelJ
22 en 23 toneelopvoeringen supportersver. Cres-
cendo in Ons Huis
23 gymuitvoering gymver. de Veldhoek

Maart
2 uitvoering jeugdver, Varssel in school Varssel
9 concertuitvoering muziekver. Crescendo in sport-
hal de Kamp
10 concert lesseHkapel bij de Smid, akt. com. Maria
Postel
16 gymuitvoering gymver. Achilles in de Kamp,
14.00 en 19.30 uur

April

1 Volleybaltournooi DVO ün de Kamp
7 zaalvoetbaltournooii de Noabers in de Kamp,
10.00 tot 15.30 uur
27 gymnastiekwedstrijden in gymzaal Hengelo,
9.00 tot 12.00 uur
30 viering Koninginnedag

OPTREDEN BOH FOI TOCH

In het kader van de maandelijkse koffieconcerten
organiseert de Stichting Vrienden van St. Maria Pos-
tel op zondag 17 februari wederom een koffieconcert
met medewerking van Hans Keuper en de Achter-
hoekse band Boh Foi toch.
De band bestaat uit Hans Keuper, fekharmonica,
Freddy Melgers, gitaar, Wi'llem te Molder basgitaar
en Jan Manschot, drums.

Hans Keuper, de bekende Achterhoekse troubadour,
trekt al sinds jaren door Nederland en Duitsland om
het dialect te promoten in woord en muziek.

Het aparte geluid van/ zijn ouderwetse monica of
boerentrekharmonica, is zeer kenmerkend voor de
muziek van de groep.

Alle teksten die ten gehore worden gebracht zijn
door de groepsleden zelf geschreven en gecompo-
neerd.

Het is een mengeling van Achterhoekse folklore met
Cajun en Zijdeoo invloeden. Tevens is de Ierse en
Engelse volksmuziek van invloed op de muziek van
Boh Foi Toch.

Gezien de samensteHilïng van het programma i<s dit
optreden een plezierig en aantrekkelijk schouw- en
luisterspel voor liefhebbers van het Achtertioeks
dialect.

Het koffieconcert vindt plaats op zondag 17 februari
bij party-rest, „de SmÜd" te Keijenborg.

Aanvang 11.30 uur. De entree bedraagt f 4.00 voor
volwassenen, kinderen en 65-plussers f 2.50, inclu-
sief een kop koffie.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn ° 070-614 614_

REISWERELD SPEELT IN OP ONZEKERHEID
CLIëNTEN

Nadat de Nederlandse reiswereld had geconstateerd
dat sedert half januari het aantal boekingen naar de
populaire vh eg bestem mingen terug liep, werd aan
het onderzoeksbureau Trendbox te Amsterdam op-
dracht verstrekt dit nader te onderzoeken.

Uit het onderzoek bleek dat een aanmerkelijk deel
van de potentiële groep vakantiegangers de boeking
van met name een vliegreis had uitgesteld in verband
met de onzekere situatie vanwege de Golfoorlog.
Tevens bleek d'at een groot deel van deze groep,
alsnog een reis zou boeken indien een stuk zeker-
heid zou worden geboden in de vorm van het zonder
kosten kumnen annuleren van een geboekte reis in-
dien men daarvan toekomstig toch zou willen afzien.

In mindere mate werd de wens geuit dat de brandstof
toeslagen voor het gehele zomerseizoen zouden wor-
den gegarandeerd.
Men heeft op grond van dit onderzoek en in samen-
werking met de chartermaatschappijen Air Holland,
Martinair en Transavia en met de reisverzekeraars
en de Stichting Garantiefonds Reisgelden tot 'n aan-
tal maatregelen ter stimulering van de boekingen be-
sloten. Deze houden het volgende in:
1 gratis annuleren of wijzigen tot 6 weken voor de
dag van vertrek
Dit geldt voor zomer busreizen en vliegreizen Europa
Noord Afrika, met vertrek t.e.m. 31 oktober 1991,
wanneer deze geboekt worden in de periode vanaf
1 februari tot 5 maant 1991.
Dit betekent voor de vakantieganger die i'n deze
periode de reis boekt, dat hij de volgende keiharde
garanties in handen heeft, indien hij toch van de ge-
boekte reis af zou willen zien:
voMedige restitutie van de aanbetaling
volledige restitutie van de premie van de afgesloten
annulerings- en/of reisverzekering
volledige restitutie van de bijdrage SGR
En bovendien de GARANTIE dat de al sterk verlaagde
brandstoftoeslag niet verhoogd zal worden.
2 bestaande boekingen zo m ervl i eg r ei ze n
Voor alle reizigers die hun zom ervl ei g reis al geboekt
hebben met vertrek t.e.m. 31 oktober 1991 en die
vliegen met Air HoHand, Martinair of Transavfia geldt
eveneens bovengenoemde brandstofgarantie.
Doen alle touroperators mee aan de achtie?

Bijna aHe reilsorganisatoren doen mee. Een aantal
bestemmingen loopt goed en sommige touroperators
hebben een eigen actie lopen. Dit wordt door de des-
betreffende touroperators aan de rei sverko pende
Rabobanken en overige reisbureaus medegedeeld.

Voor autoreizen, treinreizen en riviercruises geldt
deze actie mi et.

BRIDGECLUB HET ELDERINK

U hoort misschien niet veel over de bridgeclub het
Elderïnk uit Hengedo Gld, maar toch is zij actief.

Momenteel zijn er 48 leden en men zou het heel
plezierig vinden als dit aantal nog wat groter werd.
Nu wordt gespeeld in 2 groepen, zijn er meer leden
dan kan er een groep bij gevormd worden.
Bridgen kan iedereen leren, daar bestaan cursussen
voor. Het echt leren doe je door het te doen. en daar
is bij bridgeclub het Elderink gelegenheid voor.

Bel voor informatie: A. L. Hoefsloot-Vorst, tel. 2213
of A. Groot Landeweer-Schröder, tel. 1232

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737, Bank 70.70.70.538

UNICEF NOODHULPAOIE

HELP DE KINDEREN
IN DE GOLF

GIRO 604020
voor hulp aan kinderen in oorlogsnood,

vluchtelingen en slachtoffers.

unicef
Kinderfonds van de Verenigde Naties



GEWICHTIG KARWEI Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BCHANQ

i

Een gewicht van ruim dertig ton moest met een enorme kraan over en door het
dank van metaalwarenfabriek GOMA aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, ver-
plaatst worden.

De machine, een sta-nspers met een vermogen van 25 ton, was even tevoren
per ctieplader aangevoerd uit Joego Slavië.

Met enorm precisiewerk en met behulp van een gigantische kraan, verrichtten
medewerkers van de fa. Geytenbeek uit Rotterdam de klus.

Uit het dak waren een aantad panelen weggenomen, waar men de pers door
heen k in laten zakken. De plaats was reeds voorbewerkt, zodat de machine
zijn vaste plaats kreeg.

De nieuwste aanwinst maakt het voor het bedrijf mogelijk, grote series stan-s-
werk te maken, waarbij de stempels in no-time kunnen worden omgewisseld.

Tijdens de open dag kreeg het bedrijf veel belangsteHenden binnen zijn poorten
die kennis konden maken met de grote mogelijkheden en uitbreid ngen van het
bedrijf.

Voor directeur Arie Teunissen en het 75 personen teillende personeel van metaal-
warenfaibriek GOMA ziet het er gunstig uit, wat betreft de mogelijkheden en de
orderportefeuille van het bedrijf.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Met wie kan ik meerijden

van Hengelo Gld naar
Arnhem. Stage Akzo van
maart tot juni Tel. 05753-
1481, Bert Scheffer *

ANDREWS HEATERS

petroleum, gas elektrisch
met of zonder thermostaat

Ook voor verhuur

MOTORZAGEN te koop
en te huur

Enkele nieuwe overjarige
STIHL MOTORZAGEN

te koop

JAN VLEEMINGH

Tóklijkseweg 9,
Steenderen, 05755-2005

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

f<v geboorte- en huwelijkskaarten
' Jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten

&• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
c*' enveloppen, briefkaarten, sets
' kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

POLITIE INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
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Week van 30 januari t.e.m. 4 februari 1991

Op de Raadhuisstraat vond een aanrijding plaats.

Bij het verlaten van een parkeervak reed een auto-
mobilist tegen een geparkeerd staande personen-
auto. De wegrijdende automobilist wilde niet ter
plaatse op de politie blijven wachten en ging naar
huis. Deze bestuurder is dan ook door ons van huis
opgehaald. Daar bleek da<t hij te veel alcoholhouden
de drank had gedronken. Uit de blaasproef bleek
dat meneer 2.8 promile alcohol i<n zijn bloed had
ziïtten. Het maximum toegelaten alcohol promilage is
0,5. Proces-verbaal wordt opgemaakt-
Naar aanleiding van een door de provincie gehouden
rwlieuvkioht werd geconstateerd dat op twee per-
celen grond, gelegen binnen het waterwingebied,
órijfmest werd uitgereden. Hetgeen niet is toege-
staan. Door de provincie is aangifte gedaan en onder
zoek volgt

Ook drt weekend werden weer vernielingen aange-
bracht. De motorkap van een aan de Kerkekamp
geparkeerd staande personenauto, wit van kleur,
werd bekrast met een scherp voorwerp.

Van een taxibusje die enkele jeugdigen vervoerde,
is de bekleding van de zitting stukgesneden. De in-
zittenden zijn bij ons bekend en onderzoek volgt.

Zondag 3 februari 1991 omstreek 00.15 uur werd in
een café geweld gepleegd tegen de cafehouder. De
twee knapen kwamen tot deze daad omdat ze van
de cafehouder geen bier meer kregen, daar de heren
al meer dan genoeg hadden gehad. Beide knapen
zijn door ons in verband met openlijke geweldpleging
aangehouden en ingesloten. In overleg met de officier
van Justitie, die óe zaak hoog opneemt, zal de zaak
door middel van snelrecht worden afgehandeld.

Hetgeen inhoudt dat beide verdachten vast blijven
tot aan de rechtzitting.

Aan de Ruurloseweg is op maandag 4 februari 1991
het motorgedeelte van een personenauto uitgebrand.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Bij een inbraak in een meubelfabriek aan de Vorden-
seweg is geld ontvreemd. De inbraak heeft plaats
gevonden tussen zaterdag 2 februari 1991 te 17.00
uur een maandag 4 februari 1991 te 6.00 uur. Indien
iemand iets bijzonders heeft waargenomen dan ver-
nemen wij dat gaarne.

J. G. Tabor

„DE VELDHOEK" OPPERMACHTIG IN HENGELO

In het 14e straten volleybaltournooi van DVO te Hen-
gelo Gld behaalde de volleybalvereniging „Veld-
hoek" de volgende resultaten:
het 2e damesteam werd in de op vrijdag 25 januari
gespeelde finale voor het 2e achteenvolgende jaar
kampioen door de Hengelose vereniging te verslaan.

Overige uitslagen: jeugd 4e plaats, dames 1 5e
plaats, heren 11e plaats.

De resultaten kwamen mede tot stand door de inten
sieve begeleiding van trainer-coach Wouter Lande-
weerd. HIJ toonde zich dan ook zichtbaar tevreden.

A.P.K,
Wij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATIS)

Keuring reeds mogelijk
2 mnd. voor de vervaldatum

Herkeuring binnen 14 dagen GRATIS

Reparatie en verkoop
van alle merken

AUTOBEDRIJF

BERTUS
EUGELINK
BAAK-Z.E.WEG 113
TEL. 05754-1448

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

WERELD VLUCHTELINGENWEEK 1991

Het is al weer dertig jaar geleden dat in Europa de
alarmklok werd geluid. De mensen schaamden zich
dat dichtbij huis tienduizenden vïuohteilïngen nog
steeds in kampen woonden en dit al meer dan tien
jaar na de 2e wereldoorlog.

Aan deze toestand moest een einde komen. Een in-
spanning vo.lgde.

De kampen werden geliquideerd en de bewon-ers
kregen een plaats in de maatschappij

Anno 1991 zijn er grote vluchtelingenproblemen. Er
rs sprake van 14 mfl'ljoen vluchtelingen. Velen verbUj-
ven m kampen, een deel al tenger dan 10 jaar.

Trekken wij ons het lot van deze vkichtefóngen aan?
Of berusten wij er in dat vele vluchtelingen straks
20 jaar in een kamp zitten zonder hoop op een
betere toekomst?

Deze vraag is actueel, nu een ernstig gebrek aan
financiële middelen de hulp aan vluchtelingen uit
de Derde Wereld bedreigt. De belangstelling voor
deze vluchtelingen daalt.

Om hierin verandering te brengen is er in februari
1991 een grote landelijke actie.

De Stichting VluchteHirg organiseert in de week van
17 t.e.m. 23 februari deze actie. De grote kerken in
Nederland zijn gevraagd hieraan mee te werken. De
actie is broodnodig.

Er is geld nodüg om de vluöhteltingen in leven te
houden. Er is ook geld nodig om vluchtelingen aan
een nieuwe toekomst te helpen.

De vl'uchtelïngenweek van februari 1991 beoogt hier
in verandering te brengen en impulsen te geven
voor een nieuw bestaan van deze duizenden vïuchte
liingen.

De actie zal ook ondersteund worden door de media.

Enkele journalisten van landelijke en regionale kran-
ten maakten een reportagereis naar Thailand en
Ethiopië. Daarover zullen ze in de kranten van zater
dag 16 februari, voorafgaande aan de achtieweek,
berichten. Op de televisie opent KRO's Brandpunt
zondagavond 17 februari met een documentaire over
SomaJisohe vluchtelingen in Ethiopië.

De NCRV brengt maandagavond 18 februari een
documentaire over Cambodjaanse vluchtelingen in
Thailand.

Op 22 februari i« er een afsluitend programma. De
gezamenlijke kerken in Hengelo wHIen voor d-it doe!
in de diensten van zaterdag 23 en zondag 24 februair
een bijzondere collecte houden. Deze collecte wordt
in de dienst van zaterdag 23 en zondag 24 februari
februari.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw gift in een
van de collecten te geven, dan is er ook nog giro
999 t.n.v. Stchting Vliuchtefing, Stadhouderslaan 28,
2517 HZ den Haag.

Mogen de vluchtelingen ook op uw medewerking
rekenen?

DAMNIEUWS

DCH 1 speelde een goede wedstrijd tegen Laren.
J. Luiten, H. Vos, J. Vos en H. Luimes wonnen hun
partij. G. HaJfman en D. Walgemoet verloren hun
partij, terwijl H. Zonnenberg en A. Hoebink geNjk
speelden. DCH en Laren staan gelijk op de 6e en
7e pJaats DCH 3 ging het minder goed af tegen
Terborg 2. H. Dijkman en B. Goorman wisten remise
te behalen, maar G. Botterman en J. Schabbink kon-
den het niet boJwerken tegen het sterkere Terborg

DCH 3 staat met 2 wedstrijden te spelen op de
laatste plaats.

Onderlinge competitie: W. Eijkelkamp-H. Groene-
veld 1-1, B. Harkink-H. Hulshof 1-1, A. Versteege-
T. v. Manen 2-0, G. Kreunen-E. Berendsen 2-0,
H. Obbi'nk-W. Engbers 0-2.

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

ALS TOYOTA DEALER voor

Hengelo Gld e.o. hebben wij voor u

speciale service faciliteiten

Informeer vrijblijvend bij: S. BISSELING

TOYOTAlDOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 - 08340-22611

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 17 FEBR.

Remigiuskerk

10 uur ds Verhaere

„ONS HUIS"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t.e.m. 15 jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Gerbrandy

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 16 febr. 19.00 uur Jongerenviering
het interkerkelijk jongerenkoor zingt

Zondag 17 febr. 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 19 febr. 19.00 uur Euchar stieviering

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 Postd: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

16 en 17 febr.

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262

Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277

Woensdag: dr Eijck, tel. 3160

Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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 openngstyden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen. tel. 2002

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tydens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zel'hem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezrns- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbue
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten

Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

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


