
60e jaargang no 18 woensdag l mei 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old.

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

Verschijnt dinsdaf s in:

Hengelo, Keijenborff,

V els wijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olborgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

Tartaar Magere Runder
soo gram 7.95 Stooflappen

500 gram t .

Cornedbeef Mager
Poulet100 gram

1-95 7.95

SPECIAL
Koninginne-
medaillon

100 GRAM

2.45

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.50

4.50

3.95

4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Café - Restaurant - Slijterij

't Hoekje
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

. . . . . . . t 4 » i « > > • •(

De laatste fase van verbouwen is

gereed.

Geheel nieuw is onze SERRE.

maar onze service blijft als van-

ouds.

Vraag vrijblijvend inlichtingen voor Uw:
- diners
- receptie's
- verjaardagen
- koude- en warme buffetten
- clubavonden
- feestpakketten uit de slijterij

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

TE KOOP:
Gaby T 600 9 PK prof.
allesmaaier, geschikt voor
eïk terrein, 3 jaar oud.
Tevens een Robberine
Senior 2.10 kooimaaier,
10 PK hatz diesel
JAN VLEEMINGH
Toldijkseweg 9,
Steenderen, 05755-2005

Aardappelen te koop,
Surprise. A. G. Heebink,
Bakermarksedijk 3, Baak,
Tel. 05754-1323

SPORT GOED
met SPORTGOED

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VERF - BEHANG

• .• ' .•»

TIJDELIJK IN PRIJS VERLAAGD
bij

TACX SCHOENMODE
DOCKSYDE MOLLIERES
cognac, blauw multi en blauw leder met rubberzooi, maten 36-42
normale verkoopprijs ƒ 89,95 verlaagde prijs ƒ 59,00
DAMESINSTAP
cognac en blauw leder, 25 mm hakje met steun, maten 36-42
normale verkoopprijs ƒ 109,95 verlaagde prijs ƒ 79,00
DAMESINSTAP
blauw leder, 25 en 30 mm hak, dichte hiel met open teen, maten 37-42
normale verkoopprijs ƒ 79,95 verlaagde prijs ƒ 55,00
DAMESMOLLIERE "JENNY"
licht beige leder met rubberzooi en voetbed, maten 4-8
normale verkoopprijs ƒ 139,95 verlaagde prijs ƒ 99,00
DAMESPUMPS "VAN ESCH"
cognac leder met nubuck en steun, 45 mm hak, maten 4-8,5
normale verkoopprijs ƒ 139,95 verlaagde prijs ƒ 99,00
JEUGDMOLLIERE "SCRUFFIES"
blauw leder met groen nubuck, rubberzooi en voetbed, maten 24-35
normale verkoopprijs ƒ 89,95 verlaagde prijs ƒ 65,00
JEUGDMOLIERE
blauw, paars en groen leder, rubberzooi met voetbed, maten 36-42
normale verkoopprijs ƒ 103,95 verlaagde prijs ƒ 69,00
JEUGDINSTAP MET KLITBAND "BRAKKIES"
blauw leder met groen nubuck, rubberzooi en voetbed, maten 24-31
normale verkoopprijs vanaf ƒ 74,95 verlaagde prijs vanaf ƒ 49,00
JEUGDSANDAAL "BRAKKIES"
wit en blauw leder, rubberzooi met voetbed, maten 20-27
normale prijs vanaf ƒ 69,95 verlaagde prijs vanaf ƒ 49,00
HERENINSTAP
beige en blauw leder met rubberzooi, maten 40-46
normale verkoopprijs ƒ 84,95 verlaagde prijs ƒ 59,00
HERENINSTAP
taupe leder met rubberzooi, maten 40-45
normale verkoopprijs ƒ 97,95 verlaagde prijs ƒ 69,00
HERENMOLLIERE "BUFFLOX"
bruin leder met rubberzooi en voetbed, maten 41-46
normale verkoopprijs ƒ 189,95 verlaagde prijs ƒ 139,00

Deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 mei 1991.

Tevens ruime sortering in TASSEN en KLEIN LEDERWAREN.

Ook in KOUSEN en SOKKEN hebben wij diverse aanbiedingen

Tot ziens bij TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld) - t.o. gemeentehuis

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

M£ V. DEZE WEEK WORDEN BIJ DE
V.S. MARKTEN MEER DAN

DA T BETEKENT DAT U BIJ ELKE AANKOOP
BIJ V.S. MARKT VELE GULDENS BESPAART l

VANAF NU
DAG

v.a MARKT VINDT u N
ZUTPHEN, RUSSEN, EERBEEK,
GOOR, HENGELO, BORCULO,

GROENLO, VORDEN EN TERBORG
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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.Ch

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Pain de Provence

100 gram

Gegrilde boerenham

100 gram

Unox rookworst

250 gram

1.39

1.98

Boerenland karnemelk

Jacky smulpudding

500 gram l.J/D

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

18.95liter

Florijn bessenjenever

13.75hter

Mager rundergehakt

500 gr 5.48 kg

Bitterkoekjes

250 gram

AH chips

200 gram

1.99

1.19
AH tomaten-kip-groente-
soep

0.890,46 Hter

Valencia late
perssinaasappels

2 kg 4.99

Woensdag 1-5-'91

Bamipakket

500 gram 1.69

Donderdag t.e.m. zaterdag

Zaanse snijder

wit - bruin

1.79800 gram

Kiwi's

500 gram 1.99

Vrijdag 3-5-'91

Kippebouten

kg 3.49

Zaterdag 4-5-'91

Kipfilet

500 gram 5.98

Maandag en dinsdag 6-7 mei

Mager bami-nasi vlees

500 gr 4.98 kg

Vakwerk
Ik verkoop graag

Gazelle fietsen omdat
ik een vakfanaat ben.
Net als de construc-
teurs van Gazelle.

Hun voorkeur
voor onderhoudsvrije
en duurzame licht-
gewicht materialen
spreekt mij aan.

Bij ons kunt u het
ontdekken.

Gazelle maakt
fietsen beter!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Beëindiging Hand

Beste mensen

Zeer tot onze grote spijt, hebben wij om gezondheids-

redenen besloten, na 45 jaar handel,

er mee te stoppen op l mei 7997.

Wi'j willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de

gastvrijheid, voor de vriendelijke ontvangst en vooral

voor de gunst en het vertrouwen in de handel.

Harry en Diene Jolink
Hogenfcampweg 28 • Hengelo Gld

UW WARME BAKKER
UIT SPAKENBURG

MET ALLE SOORTEN

BROOD
TEVENS EXTRA GROTE

krentebollen en

Italiaanse bollen

NIEUW:

MINIPUNTJES
10 voor 2i

TEVENS ECHTE

SLAGROOMSOESJES
250 gram 4.00

500 GRAM 6,

TOT ZIENS OP DE MARKT

Onkruidbestrijding in mais met

LELY WIED-EG
Gras inkuilen met

TAARUP OPRAAP-SNIJWAGEN
'met toevoeging van FORAFORM)

Mest aanwending met

KAWECO ZOBEBEMESTER

Voor informatie bellen: 05753-1439

LOONBEDRIJF HISSINK
HENGELO GLD

Voor de goede verzorging
van al uw vee

en de hoogste prijs
houden wij ons aanbevolen

VEEHANDEL

Harrie Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - Vorden - Tel. 05752-1082

TAXIBEDRIJF

BERT LAMMERS

1 mei 1981

v.o.f.

1 mei 1991

Alweer 10 iaar UW taxibedrijf
in Hengelo.

- taxi zieken en groeps-
vervoer

• t rouwauto's
• rolstoel vervoer voor 1 tot 6

rolstoelen
- rouwauto's

Hummeloseweg 12 - 7255 AH Hengelo Gld
tel. 05753-3005

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt van
„Crescendo" op zaterdag 22 juni?
Bel H. Waarlo, tel. 05753-1782.

DE SPANNEVOGEL
HET adres voor al uw kado's

Stichting Zwembad
Door onvoorziene omstandigheden gaat het

zwembad

NIET iOp 4 mei, maar op Hemel-

vaartsdag 9 mei a.s.
om 14.00 uur open

UNICEF NOODHUIPACTIE

HELP DE KINDEREN
IN DE GOLF

GIRO 604020
voor hulp aan kinderen in oorlogsnood,

vluchtelingen en slachtoffers.

unicef
Kinderfonds van de Verenigde Naties

HAAS EN RIBKARBONADE
500 gr 4.95

GEBRADEN GEHAKT 100 gr 1.20

MOSTERDSPEK 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat f

KEIJENBOBG

Tel. 05753-132*



voor service en onderdelen

JOH. BULTEN EN ZN. BV
erkend installatiebedrijf

Ds. v. Dijkweg 17, Doetinchem. Tel 08340-23552

Voorjaarsaktie: G ASH AARDEN

Tevens diverse gebruikte

gevelkachels en
gashaarden

+ enkele 4-pits f ^ -—-m

gascomfoors. | ƒ OB

(licht beschadigd)

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Wanden in uw woonkamer
behoorlijk verkleurd of
slaapkamer aan een nieuw
behang toe?
Voel schitterende dessins

B E H A N G
in voorraad

Ook een prachtige collectie

anders dan anders

BEHANGBOEKEN

Stap vrijblijvend rond op onze behang afdeling

Ook als u komt om alleen wat nieuwe ideeën

op te doen.

U bent van harte welkom.

H IM1DEH3
GLAS -VERF- BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

A. DE CHINESE MUUR

Dagelijks geopend
van 12.00 tot 22.00 uur.

Pm*'- Dinsdags gesloten.

Voor reserveringen:
Raadhuisstraat 1 - Hengelo (Gld)
tel. 05753-3722 /' /

I.v.m. 5-jarig bestaan ontvangt iedere

bezoeker een kleine attentie.

VOOR uw
BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang

fuchsia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterslraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek dan de grootse

KUNST-, ANTIEK- EN
ROMMELMARKT
teHoogKeppel

Op hef nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden p/m. 75.000 be-
zoekers verwacht.

Er zijn p/m 700 stands waar de meest
uiteenlopende artikelen worden ver-

kocht, terwijl er ook volop gelegen-

heid is, de inwendige mens op a//er-
lei manieren te versterken.

Voor de kinderen i's er bovendien
een draaimolen, gigantisch lucht-

kasteel en een goochel-, buikspreek-

en clownerieshow.

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTEN
STEENDEREN EN
HENGELO

In de periode van 15 april 1991
t/m 14 mei 1991 worden de
meterstanden opgenomen. De
opname vindt gespreid plaats
gedurende een periode van
ongeveer vier weken. We kun-
nen dus niet precies zeggen
wanneer we bij u aan de deur
komen.
In ieder geval op werkdagen
tussen 8 uur 's morgens en 8
uur 's avonds. Mochten we u
niet thuis treffen, dan doen we
een kaartje bij u in de brieven-
bus, waarna wij u nog eens
zullen bezoeken. Wel verzoeken
wij u er voor te zorgen, dat de
meter goed bereikbaar is.

NVGAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Rayon:
Zutphen
Telefoon:
05750-24555

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

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-ster is een ster waar je als Mercedesrijder
trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealer die qua kwaliteit en ervaring een evenbeeld is van de
auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem-Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en
leveren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem-Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 49.850.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

Een taart of taartenbon
van bakkerij Kreunen
Altijd een wegkom ge-
sdhenk. Zie ons taarten
infoboek met vele lekkere
voorbeelden.
Tel. 05753-1474
Ook voor de mooiste
bruidstaarten

Te koop kruisling ooi- en
ramlammeren suff x tex.
Hofstede, Akkermans-
straat 8, Zel'hem,
Tel. 08344-1303

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.
Dames- Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

m onze haarboetiek te zutphen

Nieuwstad 12 - Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 5 MEI

Remigiuskerk

10 uur ds de Vries

„Ons Huis"

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 4 mei Geen dienst i.v.m. Dodenherdenking

Zondag 5 mei 10.00 uur Eucharistieviering
het kerkkoor zingt
Dinsdag 7 mei 19.00 uur Avondmis in ,,de Bleijke"

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.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

4 - 5 m e i

B. A. M. Eljkelkamp, tel. 2262

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 openngstljden 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 06 - 11

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325. tijdens 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 Zertiem: „Dennenlust". Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur gezi'irs- 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, postbus
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. vrjjdag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
er> 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Ivtidden-IJsseJ - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

JURGEN

Theo, Wilma en Nienke Kok

20 april 1991.

„Rondemaat",

Petersdij k 4b.
7021 HC Zelhem.

BENNIE KLEIN GOTINK

en
KARIN HARKINK

gaan trouwen op woensdag 8 mei 1991
om 10.45 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

Dagadres: zaaf ,,de Kruisberg",
Kruisbergseweg 172,
7009 BT Doetinchem

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur

Ons adres blijft:

Sarinkkamp 12, 7255 CW Hengelo Gtd.

Dodenherdenking 4 mei 1991

Voorafgaand aan de kranslegging bij het
monument in de Synagogestraat,
houden de gezamenlijke kerken op 4 mei een
korte oecumenische gebedsdienst in de
Remigiuskerk, ter nagedachtenis aan allen d'ie
toen en nu door het oorlogsgeweld zijn
gestorven.

Deze dienst begint om 19.00 uur.

Na afloop kunt u tijdig aansluiten bij de her-
denking in de Synagogestraat.

De gezamenlijke kerken

BEKENDMAKING

Opmetingen in jde dorpen:
Hengelo (G), Zelhem, Keijenborg
en Velswijk

In verband met de actualisering van haar kaar-
tenbestand, heeft de Dienst van het KADASTER
de landmeetkundige werkzaamheden d'ie hier-
voor noodzakelijk zijn uitbesteed aan GEO-
MATIC BV, ingenieurs- en adviesbureau
te Dordrecht.
Landmeters van dit bureau zullen deze werk-
zaamheden uitvoeren in de periode mei tot en
met september 1991.

De meetwerkzaamfrïeden zullen van eenvoudige
aard zijn, maar niet te voorkomen is, dat in
een aantal situaties de particuliere percelen
moeten worden betreden. De Dienst van het
KADASTER vraagt de medewerking van de be-
woners-eigenaren, om de landmeters deze toe-
gang te willen verlenen, zonder dat zij zich
hiervoor uitdrukkelijk bij de bewoner-eigenaar
vervoegen.
Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat het
betreden van de woning nooit nodig zal zijn

De desbetreffende landmeters is verzoöht dat
zij zich ten aHe tijde kunnen legitimeren als
medewerkers van bovengenoemd ingenieurs-
bureau.
Voor eventuele nadere informatie kunt u zich
wenden tot de Dienst van het KADASTER te
Arnhem, tel. 085-229035, toestel 365 (dhr. F.
Grotenhuis).

Dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers

Directie Gelderland

TE KOOP:

VW GOLF C diesel, 08-87, 104.000 km, blauw
5-bak, centr. portier vergrendeling, warmte-
werend glas, avange uitvoering 16.400,—

VW GOLF C diesel, 01-88, 142.000 km, wit,
5-bak, stereo, 3-deurs 17.900,—

VW PASSAT variant 1800, injectie, katalïsator,
wit, 5-deurs, 5-bak, Miöhelin banden, d uit-
voering, trekhaak, 02-87 16.750,—

VW GOLF C 1600, 02-84, rood, 5-bak, 94.000
km, stootvangers, striping 10.900,—

FIAT PANDA 750, 03-88, 49.000 km, rood,
3-deurs, ANWB-keuring 10.900 —

NISSAN MICRA, 03-89, 39.000 km, rood, 3-drs
open dak, stereo, striping 14.950,—

OPEL OMEGA 2.0, injectie, katalisator, blauw,
metallic, electrisdhe dak, stereo, 5-bak,
03-88. 109.000 km 21.500,—

Al deze auto's zijn in perfecte staat, met on-
derhoudsboekjes, APK, VVN keuring, Bovag
garantie van 3-12 maanden, rijklaar, incl. btw,
afleveringsbeurt.

AUTOBEDRIJF

B E R T Ü S EUGELINK
Z.E.-weg 113, Baak, tel. 05754-1448 - 1822

UW afd. Hngelo Gld

DAGTOCHT naar Elburg
op maandag 13 mei a.s.

Bezichtiging en rondleiding door de tuinen van
dr. Vogel.

Tussen de middag een diner, daarna rondvaart
op het Veluwemeer.

Vertrek vanaf „Ons Huis", 8.45 uur.
Terug verwacht plm. 18.00 uur.

Kosten f 51.50 per persoon.

Opgave en betalen kunt u bij mevr. van Dijke,
Kastanjelaan 4, op 6 mei a.s.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
5e jaargang nr. 13 -week van 16 t.e.m. 22 april 1991

Op vrijdag 19 april werd wederom in de gemeente
Hengelo een automobilist bekeurd terzake van het
rijden onder invloed. Het promillage bedroeg hier
1,81 ofwel 785 ug/l.

Dezelfde dag ontstond er bij de verkeerslichten een
aanrijding tussen een bromfietsbestuurder en een
automobilist. De bromfietsbestuurder negeerde het
rode licht waardoor een botsing ontstond.

Op 20 april werd er aangifte gedaan van een inbraak
in een recreatiegebouw aan de Zelledijk. Er werd
niets van waarde gevonden.
Op zondag 21 april werd er op de voorrangskruising
Hengelosestraat - Kroezerijweg door een automobi-
list geen voorrang verleend aan een dito weggebrui-
ker. Hoewel er grote borden staan met opschrift
"STOP" zijn er nog steeds weggebruikers die dit
gebod negeren. Er ontstond materiele schade.

Op maandag 22 april was de politie genoodzaakt om
een dolle slachtkoe dood te schieten op de parkeer-
plaats achter de welkoop. Het dier was er in de
Raadhuisstraat van door gegaan en via de Spal-
straat, Asterstraat, lekink bij en in de Welkoop aan-
gekomen. Onderweg werden 2 schoolkinderen omver
gelopen. Beiden gelukkig nagenoeg geen verwon-
dingen. Aan de Asterstraat liep zij door enige tuinen
en drukte een garagewand een decimeter naar bin-
nen. Bij de Welkoo.p ramde het dier door de dichte
deur en verwonde zich hevig aan het glas, dat dmv
ijzer verstevigd was. In de winkel werd grote schade
aangericht. Uiteindelijk kon het dier op een geschikt
moment dood geschoten worden.

Dezelfde morgen deden 2 inwoners van Hengelo
aangifte van vernieling aan hun personenauto. Aan
de Kerkekamp werd een autospiegel kapot getrapt
en in de Asterstraat werd door onbekenden een auto
antenne verbogen.

A T T E N T I E ! ! ! ! ! ! !

U heeft het al gezien dat de verkeerssituaties in het
centrum gewijzigd zijn. De doorgaande wegen vanaf
de verkeerslichten, richting Ruurlo zijn geen voor-
rangswegen meer. Rechts heeft nu gewoon voorrang

Alleen de kruisingen met de Kastanjelaan en Het
Karspel zijn voorrangskruïsingen geworden.
Voorts is de Raadhuisstraat vanaf de Chinees tot aan
de Vordenseweg, hoek Rondweg, geen vorrangsweg
meer. In het bijzonder wordt op de kruising Spal-
straat-Ruurloseweg hoek Kerkstraat-Bleekstraat ge-
wezen. Ook hier heeft het verkeer van rechts voor-
rang. Uiteraard geldt in alle gevallen dat op gelijk-
waardige kruisingen snelverkeer voor langzaam ver-
keer gaat.

HET PARKEREN IN HET CENTRUM
In het centrum is een parkeerzone ontstaan. U wordt
erop attent gemaakt als u deze zone binnen rijdt.

(Nabij de Welkoop, Banninkstraat nabij Harmsen,
Kerkstraat-Raadhuisstraat bij de drogist, hoek Syna-
gogestraat-Regelinkstraat, Ruurloseweg tussen kap-
per Lurvink en de drogist, op de Bleekstraat bij Wol-
brink en op aMe andere wegen die aansluiten op de
Spalstraat).

Binnen deze zone is het parkeren uits.uitend toege-
staan in de speciaal daarvoor aangelegde parkeer-
vakken, waarin een zwarte tegel is aangebracht met
daarop de letter "P".

Op alJe andere plaatsen, ook al vindt u die nog zo
geschikt, is het verboden om daar uw auto te laten
staan.
Omdat u even moet wennen zal er in het begin niet
direct bekeurd worden, maar zult u in geval van een
parkeerovertred'ing (schriftelijk) gewaarschuwd
worden.

Als extra service waarschuwingen worden aange-
bracht bij de toegangsdeuren van de winkels.

Op deze manier hopen wij dat een ieder snel ge-
wend zal zijn aan deze nieuwe regeling.

B. J. Eijsink

TENNISVER. KEIJENBORG GEEFT OBLIGATIES UIT

In de 3 jaar dat de vereniging bestaat is er al veel
gerealiseerd. Begonnen werd met de aanleg van 2
banen. Al snel Week dat de landelijke trend wat be-
treft de tennissport zich ook in Keijenborg door-
zette. Al in het eerste bestaansjaar werd daarom be-
sloten tot de aanleg van een derde baan.
In maart van dit jaar werd de beplanting rondom het
park aangebracht.
De vereniging is nu ook officieel lid van de KNLTB
zodat de leden aan de officiële competities deel
kunnen nemen. Verheugend is de stabiliteit wat be-
treft de seniorenleden, terwijl er nog steeds groei
zit in de jeugdleden (dit seizoen al 15 nieuwe).
Dit jaar is het de bedoeling dat er een kleed/douche
akkomodatie komt. Naast het door de gemeente Hen
gelo hiervoor beschikbaar gestelde bedrag, zal de
vereniging zelf behoorlijk in de akkomodatie inves-
teren. De leden van de vereniging zullen een be-
langrijke bijdrage leveren in de vorm van zelfwerk-
zaamheid.

Middels de verkoop van renteloze obligaties van
ƒ 100,— per stuk wordt getracht de benodigde mid-
delen bij elkaar te krijgen. Via een huis aan huis-
aktie in Keijenborg e.o., zal getracht worden deze
obligaties aan de man te brengen.

Terugbetalüng zal plaatsvinden in de periode 1996
t.e.m. 2006 middels uitloting, welke plaats zal vinden
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Na het slagen van de aktie zal in september gestart
worden met de bouw, zodat in 1992 de nieuwe ak-
komodatie in gebruik kan worden genomen, hopelijk
aan het begin van het nieuwe se/izoen.

VOOR UW TUIN
• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

• SIERHEESTERS

• LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

COMPOST

TUINTURF

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN .

BOOMSCHORS

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

TEVENS GEVRAAGD ;

hulp voor de boomkwekerij
Leeftijd plm. 1 7 - 1 8 jaar

Of je nu een mountain-
bike, racefiets, ligfiets of
o-poe fiets hebt, met die
gezonde broodjes van
bakkerij Kreunen fiets je
op Hemelvaartsdag het
lekkerste. Tel. 05753-1474

Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?'1

Mcl lnir^i.i.il K.mkcn i iiiium
«ii-i r.i.id Mj

hun l.imilii in vrifndi n

M J M K . I N UKO 2 l

SCHOOL BEKVELD PLANT BOOM

Ter ere van het zilveren huwelijksfeest van Koningin
Beatrix en Prins Claus hebben de leerlingen van de

Bekveldse school op het schoolplein een zilver-
l'inde geplant.

AFSCHEID DS. VERHAERE

Op zondag 14 april j.l. nam Hengelo afscheid van ds.
Verhaere als predikant. In een overvolle kerk werd
hij in zijn laatste dienst geassisteerd door ds. de
Vries en pastoor Lammers van de St. Willïbrordus-
parochie. Na de kerkd'ienst was er een afscheidsre-
ceptie in Ons Huis waar velen ds. Verhaere de hand

drukten.

Op zondag 7 juli a.s. zal de opvolger van ds. Ver-
haere, ds. El'bert uit Drente, zijn intrede doen.
Op de foto v.l.n.r.: ds. de Vries, ds. Verhaere, voor-
zitter kerkeraad dhr. Wenneke, ds. Elbert, pastoor
Lammers en koster Wentink.

BIJEENKOMSTEN NVEV

De laatste avondbijeenkomst van het seizoen was op
24 april j.l. Tijdens deze avond waren er medewer-
kers van de VS-slijterij die voorlichting gaven over
de diverse wijnsoorten.

Het jaarlijkse uitstapje zal dut jaar zijn op dinsdag 7
mei. Er zal een bezoek gebracht worden aan het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en aan het stadje
Volendam.

Inlichtingen over dit uitstapje bij mevr. Pannekoek in
Hengelo GPd, tel. 05753-1904.

De fietstocht zal d'it jaar zijn op dinsdag 11 juni, het
is de bedoeling de Acht kastelentocht te fietsen.
Inlichtingen over deze fietstocht bij mevr. Eelderink,
tel. 05736-1410.

De NVEV .plaatst de container voor het oud papier
weer op de parkeerplaats Synagogestraat-Hofstraat
en wel op vrijdag 10 mei vanaf 18.00 uur tot zater-
dag 11 mei plm. 12.00 uur.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen zal
zijn op 24 september.

KOPPELWEDSTRIJDEN HHV

De Hengelose Hengelsportvereniging HHV organi-
seerde ir> april 3 koppelwedstrijden in de Gelderse
IJssel te Bronkhorst, waarvoor zich 28 personen had-
den ingeschreven. In zaal Wolbrink werden de vol-
gende .prijswinnars bekend gemaakt:

1. G. Wentink - M. Viering 428 punten.
2. H. v.d Lende - G. Bosman 422 punten.
3. G. Aberson - A. v.d. Lende 422 punten.
4. T. Hofman - G. Philips 418 punten.
5. H. Hulstijn jr. - A. Hulstijn 416 punten.

CPB RAYONAVOND

Op 18 april j.l. was er de rayonavond.

Voorzitster mevr. v.d. Velde opende de vergadering
en was verheugd over de grote opkomst uit de regio

Met een zaal vol, plm. 180 dames, werd de avond
verzorgt door het CPB-koor en een diaserie en een
lezing over de gewoontes, de kleding, de behuizing
en zelfs het ontstaan van de gemeentes Rouween en
Staphorst door dhr. de Wolde uit Staphorst.

Na het zingen van het bondsl'ied ging iedereen zeer
voldaan naar huis na een geslaagde avond.



DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

GIRO 800.800
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

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
ie klas drukwerk

REUMA
DESnUEPIJN

t

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar geen moment van
de dag laat het je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun

ip niet zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.
U kunt er wat aan doen. Uw geld kan vooreen reumapatiënt direct omge-

zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statcnlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrek.nr: 70.70.70848 i

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLO
De eerstvolgende schrijfavond is op woensdag 1 mei
m de Bleijke van 19.00 tot 20.30 uur.
Het gaat dan om een zakenman in Kenia, een kunst-
docente in Myaumar en een Jehova's Getuige in
Griekertland.
Op vrijdag 3 mei is er in de bibliotheek nog gelegen
heid om te schrijven van 15.30 tot 16.30 uur.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

GESPREKSAVONDEN ASTMA FONDS
Het correspondentschap Doetinchem e.o. van het
Astma Fonds organiseert in samenwerking met de
Kruisvereniging een gespreksgroep voor OUDERS
VAN KINDEREN MET CARA.
In de serie van zes bijeenkomsten komen o.a. de vol-
gende onderwerpen aan de orde:
1. 6 mei - Wat is CARA?
2. 13 mei - Omgaan als ouder(s) met een kind met

CARA.
3. 27 m&i - ActemhaHngs- en ontspanningsoefeningen
4. 3 juni - Voorzieningen, sanering leefregels etc.
5. 10 juni - Ziekenhuisopname, medicijngebruik
6. 17 juni - Vakantiemogelijkheden.
Daarnaast is er ook ruimte voor onderwerpen d'ie
men zelf belangrijk vindt.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Slinge-
tand Ziekenhui's te Doetinchem, van 20.00 tot 22.00
uur en worden begeleid door een gespreksleidster
van de Kruisvereniging.
Kosten bedragen ƒ15,— per deelnemende ouder of
verzorger en ƒ 25,— per echtpaar.

Inlichtingen en opgave H. Antink, tel. 08340-61807.
Bij geen gehoor H. Burcksen tel. 08340-51127.

m MET
JUXMtXK?

Ir's A .
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RIJDEN

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer lubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKER! | WOI

INT. WEGRACES en wedstrij
den om Wed. Kampioenschap

Z O N D A G 5 MEI

HENGELO GLD.

circuit VARSSELRING

aanvang 13.00 uur

Advertenties voor

14 mei dienen i.v.m. hemel-

vaartsdag WOENSDAG 8 MEI

om 9.00 uur ingeleverd te zijn,

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
T 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
» enveloppen, briefkaarten, sets
«•'*• kettingformulieren enz. enz.

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

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

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

altijd tot uw dienst!
•
IS intcrairtl


