
60e jaargang no 19 dinsdag 7 mei 1991

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rh»,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis
100 gram l .25

Gek. Ontbijtspek
150 gram

1.95

Malse
Bieflappen
500 gram *7-%7O

Mager

Rundergehakt

9.95

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1.95

mp

4.50

4.50

3.95

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. DU

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

-

puur of om te mixen

13.95

JONGE

* * *een uitstekende

borrel

18.95
KOFHE-
KAATJE

^—

CONGO
CREAM
COCKTAILLIQUER

AFRICAINE

10.95
13.95

THUIS EEN FEESTJE

BOUWEN?

Huur öan onze pro'essioneU
•• •• -
VERMOUTH

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

< ,
< '< \

!

BLOEMEN

6.95

6.95
10.00

<
4 '

i
< '
<
< I

Deze week de volgende aanbiedingen:

AARDEWERK SIERPOT diam. 19 cm
AARDEWERK SIERPOTJES
diam. 12 cm 3 stuks
PLANTENBAKKEN vanaf
Voor in de tuin of op het terras

TERRA COTTA BAK (bewerkt)
met planten
GHRYSANTENSTEKKENSstuks
Ruime keus in KUNSTSTOF BAKKEN, TERRA
COTTA, TUINPLANTEN, GROENE EN BLOEIEN-
DE PLANTEN
Zie verder de extra aanbiedingen in onze 300 m3

grote VERKOOPBLOEMENK AS

< *
s

19.95
1.

Kerkstraat 6a, Hengelo Gld., Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

van 12.95 voor 6.95

OP VERTOON VAN DE
MEI-BON UIT JE

WIGWAMXALENDER1991

^ Bakkerij Jozef

Dit vieren wij met daverende actie's

dinsdag en woensdag

KRENTEBOLLEN 10 st.

HARDE BROODJES 10 st.

ZACHTE MELKBOLLEN 10 st.

ƒ3,98

ƒ3,25

ƒ 3,25

vrijdag en zaterdag

TARWEROZIJNENWEGGE lOOOgram ƒ5,10
PRACHTIGE

MOEDERDAGTAART ±12 pers. ƒ12,95

Bakkerij Jozef Schabbink
Ï Spalstraat 21 -Hengelo Gld -tel. 05753-1250

Moederdagbp
Leukegouden zirkonia

set bestaande uit:
k ring 209,-

hanger 195,-
(excl. collier)
.porknoppen

178,-

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

- en

VOOR UW

BLOEMENTUIN

VOLOP

* bloeiende tuin-, perk

balkonplairten

* geraniums - hang

fuchsia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprika pi anten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Philipsprijs 85,-

Philips stoomstrijkijzer
HD1462:
Lichtgewicht stoomstrijkijzer met KEMA-
keur en twee stoomstanden. Met dubbel
reinigingssysteem: antikalkstaafje en reini-
gingsstand. Voor droog- en stoomstrijken.

iMinters
Soalstraat 8 7255 AC Hengelo (Cld)

VOOR AL iUW

nuchtere kalveren

Beleefd aanbevolen

CHARLES BERENDSEN
Weeversplasweg 2, Hengelo Gld. ,,Dunsb-org'
Telefoon 05753-2649

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307



Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

IN PUIT! VIN

Laat moeder voortaan sm
van snoepreisjes op h;
Batavus. Kijk voor het
moederdagkado bij de
Batavus dealer.

BATAVUS

fiets- en bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - tel. 05753-2888

BON

Piezo aansteker:
Geschikt voor alle gasfornuizen,
warmwaterboilers etc.
Een ideale hulp in de keuken!

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

VLEESRIBBEN
500 gram
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk

ZURE ZULT

100 gram

MOSTERD SPEK

100 gram

4.15

1.05

0.98

1.80

SLAGERIJ

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

TIPS VOOR MOEDERDAG
kwaliteitsscharen
vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoeischaren
graskantscharen
gazontrimmers
zelfbouw horredeuren
droogmolens
bloembakken enz.

M • l •] T l

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Bannmkslraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld ) • Tel 05753-1220

Meimaand
feestmaand
bij uw
Windmolen-
bakker NNIND/UOLENB/1KKERS

Voor Hemelvaart diverse
BROODJES en SNAKS voor on-
derweg

Moederdag TAARTENDAG
of geef moeder een leuke doos
BONBONS

Ook voor Pinksteren hebben wij
vele produkten om er fijne smul-
dagen van te maken
Dan heeft uw windmolenbakker ook nog de
hele maand mei KLEINBROOD FESTIVAL
ledere week hebben we dan pen ander soort
broodje uit ons assortiment in de aanbieding.
En iedere vrijdag en zaterdag tets Jekkers uit
onze banketbakkerij in de aanbieding. Wat dat
is blijft (een verrassing.

Voor de kinderen hebben we deze maand een
leuk kadootje, zolang de voorraad strekt

BAKKERIJ HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo (Gld.)

Speciale Moederdag aanbieding
geldig t/m zaterdag 11 mei

10% KORTING
bij één complete schoonheids-
behandelina of zonnebankkuur

îjjn drogist^

Drogisten] - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 Hengelo (Gld ) - tel. 2062

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

6.98Magere HAMLAPPEN
500 gram

Magere BUNDER-
LENDELAPPEN
500 gram

Gegrilde BACON
100 gram

TONGEWORST
100 gram

9.95

1.98

0.95
Zaterdag 11 mei zijn wij na

13.00 uur GESLOTEN

Kerkstraat 6

2 krop MALSE SLA 1.25

1 kg HOLL. TOMATEN 2.95

1 kg CHIQUITA BANANEN 2.95

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr HAWAII SALADE 3.95

500 gr ZOETZUUR SALADE 3.95

VAN DE ECHTE GROENTEMAN

20 sappige
SINAASAPPELS

1 kg BANANEN

1 kg WITLOF

SkgLOMBARTS

5.98
1.98
1.98
5.00

Let op de reclame in de winkel

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
TEL 05753-1227 HENGELO GLD

MOEDERDAG -

GESCHENKENDAG

„DE SPANNEVOGEL"
HET adres voor al uw geschenken

Naast de kleinmeubelen, kleedjes enz.

een schitterende KADO-SHOP

met vele mogelijkheden

Tot ziens in de gezellige winkel

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-i484

bij de kerk

MOEDERDAG
LIKEÜRENDAG

Haal het bij uw slijter

L E E M R E I S

Spalstraat 40, Hengelo (Gld.), Tel. 05753-1274

DAMES HEUPSLIPS
100% katoen 3 voor 10.00
DAMES ONDERGOED-SETJES

8.90
BIG SHIRT NACHTHEMDEN

18.90

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

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

ntbijt op bed.... en dan pakt ze uit!
Voor Moeder!

209,-

235,-

PHILIPS HD4580
Met deze automatische
broodrooster maakt u van
oud, vers of diepvriesbrood
een delicatesse.

NOVA FR402

Schitterende rechthoekige
friteuse met kijkvenster
en deksel met permanent
atwasbaar ontireukfilter.

159.-

PHILIPS
koffiezetterHD5177

Met deze schitterende koffie-
zetter zetten héél veel moeders
vanaf 12 mei tot l O kopjes
geurige koffie. Fraai vormgegeven
en speciaal voor de vaders zéér
aantrekkelijk geprijsd en tijdelijk
met GRATIS warmhoudkan.

BRAUN MR300CA
Luxe stoofmixw met extra
mengbeker en hokmolen.
Mengen, hakken, pureren enz.
alles kan en zo weer schoon!

MOULINEX 094
Het ideale hulpje voor moeder
Mengt, snijdt en hokt in een
oogwenk groente, fruit, etc.
en is makkelijk te reinigen.

PHILIPS HD14Ó2
Met dit fraaie sloom/sproei-
ijzer wordt strijken een feest.
Moeiteloos velt moeder met
deze strijker elke kreukel. /

PHILIPS

ROWENTA Aten
Dé kruimelzuiger onder de
kruimelzuigers. Zuigt ook
vloeistoffen! Met lader en
ophangunit.

PHILIPS HP2721
Fraaie ladyshave met super-
dun «heerblad voor comfor-
tabel ontharen. Tijdelijk met
gratis een flacon Óriflame
BodySilk.

ROWENTA FTOI
Prachtige witte 10 kops koffie-
zetter met een onbreekbare
wormhoudkan. Zo blijft koffie
langer lekker en langer warm.

MOULINEX 012
Met dit elektrisch mes snijdt
moeder moeiteloos en snel
vlees, taart, cake, brood etc..
Met zelfslijpend lemmet.

PHILIPS HR2883
Met deze keukenmachine wordt j
elke moeder een keukenprinces]
want hiermee kon echt alles!
Met sapcentr ifuge en citruspers. l

U W E l l t R OPT

ze worden ingepakt bij: [•ESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

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



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

Katenspek

100 gram

Frikandeau

100 gram

AH Huzarenslaatje

6 x 150 gram, 5 betalen

1.79

2.49

AH Dubbelvla

3 smaken - liter 1.99

AH Volle Yoghurt

N ter 1.35

Magere
varkenslappen

500 gram 4.25 kg 7.48

AH Goudse Jonge Kaas

kg 8.90

AH Festival Mini Bolletje

4 soorten, 10 stuks

M.P. Slagroom
Dubbelschnitt

700 gram

1.99

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart „Drie Sterren'
Jonge Jenever

liter 18.95

Florijn Kersenbrandewijn

13.75liter
Holl. Golden Delicious

kg 1.99

Woensdag 8-5-'91

Gehakt h.o.h.

500 gr 3.48 kg 5.98

Zaterdag 11-5-'91

Blanke Snitsels

100 gram 1.39
Spercieboontjes

500 gram I.

Maandag en dinsdag

13-14 mei

Schouder Karbonade

kg 6.98

Rauwkost
diverse soorten
bakje 1.49

Woensdag vóór

Hemelvaart

de hele dag geopend

speelgoed

heel veel keus
lekker dichtbij

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828

,TJE
WAND

...het mooiste Moederdagkado
vlakbij de hand.

Jouw moeder is vast en zeker de
liefste moeder van allemaal! Vind

je een spiegel dan niet een
fantastisch idee voor Moederdag?

Kan ze zichzelf elke dag
bewonderen! Knip dus gauw de
voordeelcoupon hiernaast uit.

Dan blijft ook de prijs een
geheimpje,..

SPIEGELTJE
• VERBODEN VOOR MOEDERSWERBODEN VOOR MOEDERS»

VERBODEN VOOR MOEDERS'VERBODEN VOOR MOEDERS'

Prijzen geldig
tot T2 mei a.s.

KADOBON
VOOR MOEDER l
Bijzondere bloemspiegel
met afgeschuinde
bovenhoeken. Facetge-
slepen glas. Cracquelé
randen. 72 x 75 cm. Tegen
inlevering van
deze bon

190.
HOOA N3aoay3A»sy3aaoi /M NOOA

KADOBON
VOOR MOEDER 2

Grote rechthoekige spiegel,
staat puntgaaf in huis en
zet Moeders gezicht in een
mooi lijstje! Facetgeslepen
glas. Cracquelé randen.
95 x 44 cm. Tegen inlevering
van deze bon

175•i
NOOA N3aoay3A«sa3a3Oi/\ i HOOA NiaoayiA»

GINKGO
meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 • hengelo gld.
telefoon 05753-1286

Grand café

presenteert op

Hemelvaartsdag

de Hengelose formatie

The Hurricanes
aanvang 21.00 uur

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

DE SPANNEVOGEL
HET adres voor al uw kado's

ROOZEOMRDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13
HENGELO GLD

Onkruidbestrijding in mens met

LELY WIED-EG
Gras inkuilen met

TAARUP OPRAAP-SNIJWAGEN
'met toevoeging van FORAFORM)

Mest aanwending met

KAWECO ZODEBEMESTER

Voor informatie bellen: 05753-1439

LOONBEDRIJF HISSINK
HENGELO GLD



TRIATHLON

HENGELO G

1/8 RECREATIEVE
TRIATHLON

ZONDAG 30 JUN11991
- zwemmen
- fietsen
- lopen

500 meter
22,5 km
5 km

Verder van belang is te weten dat:
* alleen deelname mogelijk is voor inwoners van de gemeente Hengelo GId.
* minimum leeftijd 12 jaar
* starttijd vanaf 09.00 uur
* centrale startplaats is zwembad "Het Elderink"
* inschrijvingen vanaf 10 mei 1991 door middel van voorinschrijving

Deelnameformulieren verkrijgbaar bij:
- zwembad "Het Elderink"
- sporthal "De Kamp"
- dorpshuis "De Horst" te Keijenborg

* inschrijvingstermijn sluit op 10 juni 1991

Voor nadere informatie kun je terecht bij:
Henk Platvoet, tel. 1861
Jan Plekkenpol, tel. 3184
Bert Veltman, tel. 1121

VAN
CEENHUIZEN

Kruisbergseweg 9, Postbus 47,7255 ZG Hengelo G. Telefoon 05753-1921 Telefax 05753-1157

De liefste
Bescheiden als ze is.

Moeder had toch alles al?
Maar Moederdag blijft
een dag om te verrassen.

Met een zinvol
geschenk, waar ze jaren-
lang plezier van heeft.
Een echte Gazelle dus!

Gazelle maakt
-, moeders blij!

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Nieuw! De Rabo Jongeren
Rekening met gratis kado's.

Met de Rabo JongerenRekening en de Jongeren-
Pas leert uw kind al van jongs af aan met geld
omgaan. Een rekening die met uw kind meegroeit.
In het begin is het gewoon een spaarrekening met
een interessante rente. Zodra ze 12 worden
kunnen de kinderen zelf geld overmaken en tot
ƒ 25,- aan de balie opnemen.
Op het moment dat ze 15 worden krijgen ze een
pas met pincode. Hiermee kan tot ƒ 100,- per
week uit de geldautomaat worden opgenomen.
En op 17-jarige leeftijd wordt de Rabo Jongeren
Rekening voortgezet als een Betaalrekening.

Om het leren omgaan met geld extra aantrekkelijk
te maken krijgt uw kind nu, bij het openen van de
rekening, een leuk kado. Kom naar de Rabobank,
dan vertellen wij u er alles over.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo GId

St. Janstraat 44 - Keijenborg

tel. 05753-2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Moederdagüp

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12. Hengelo GId

's Maandags gesloten

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

De gehele maand mei
bij iedere aankoop één

handgemaakte kaars KADO

Ruur!os«weg 43 - HENGELO (GId.) -Tel. 05753 1073

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo GId

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

©

GLAS-VERF-BEHANG

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (GId.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Vraag het aan de Hartstichting

info £0
lijnSOTO-614614

Hartpaliènten, \
die met vragen zitten, j
bellen de infolijn voor i

telefonische informatie Tiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiniiï

Kerk- en andere diensten
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

DONDERDAG 9 MEI HEMELVAARTSDAG

10.00 uur ds. P. F. de Vries

ZONDAG 12 MEI

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries (Jeugddienst)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. Beukema-Faber, Zutphen

R.K. Kerk Hengelo GId
Woensdag 8 mei 19.00 uur Eucharistieviering, met
zang vam het kerkkoor
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Eucha-
ristieviering
Zaterdag 11 mei 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 12 mei 10.00 uur Woord en Communiedienst
met zang van het kerkkoor
Dinsdag 14 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
DONDERDAG 9 MEI HEMELVAARTSDAG

J. Koning, tel. 1266

1 1 - 1 2 mei

Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. Eljkelkamp)

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 GId, 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
Hemelvaartsdag en 11 en 12 mei

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

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo GId

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, tydens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo GId

Hengelo GId: 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 GId.,
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 GId.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo GId
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezi'rts- 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 GId. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo GId.

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.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

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



Op vrijdag 10 mei a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd.

L OLDENHAVE

A, F. OLDENHAVE-WASSINK

Indien u ons hiermee wilt feliciteren bent u van
harte welkom op onze receptie zaterdag 11 mei
van 14.30 tot 16.00 uur in zaal „Den Bremer" te
Tol'dljk.

7227 NA Toldijk, mei 1991.
Lamstraat 2.

Of) zaterdag 11 mei a.s. hopen wij

JAN BUUNK

en

RIEK BUUNK-KLEIN WINKEL

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijk te herdenken.
Wie ons wil gelukwensen is welkom van 15.30
tot 17.00 uur in hoteJ Langeler te Hengelo Gld.

Mei 1991
Kieftendorp 6a
7255 MG Hengelo Gld.

Op vrijdag 17 mei a.s. hoop ik 80 jaar te
worden.
Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte
welkom van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Woltorink
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

D. STEEGE

Mei 1991, 7255 PM Hengelo Gld.
Gompertsdijk 6

Te Groningen overleed op 1 meJ onze zuster,
schoonzuster en tante

MARGARETHA KLEIN WINKEL

weduwe van P. Frans

op de leeftijd van 72 jaar.

Namens de familie

M. H. Korten-Klein Winkel

Langs deze weg Wil ik iedereen bedanken voor
de belangstelling en leuke reakti«es tijdens de
opening

Raadhuisstraat 23 - Tel. 05753-3279

12 MEI MOEDERDAG
Verwen moeder met bloemen en cadeau's van
Bloemsierkunst „Jolanda".

Spaar nu voor f15.00 gratis aan bloemen.

Tevens zijn we uw adres voor
PERKPLANTEN, GERANIUMS
enz.

Ook voor alles op hydrocultuur en vele andere
cadeau's voor moeder bij:

KEIIENBORG l 2977

HEMELVAARTSDAG
iHE-KEY organiseert
voor de 13e maal het

DAUWZWEMFIETSEN
Dit keer met

„HENGELS ONTBIJT"
Starten tussen 7.00 en 9.00 uur zwembad 't
Elderink Hengelo. Inschrijfgeld ind. ontbijt
f5.00. Exclusief ontbijt f2.50

Sponsoring door

HOTEL
LEEMREIS
Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)

WAAMEIM'S
BLOEMISTERIJ, GROENTE EN FRUIT

Voor Moederdag is ons assortiment extra breed en
exclusief o.a.
— TERRA COTTA uit diverse landen

—r CHINEES AARDEWERK

— POT POURRI

— SERVETTEN met KAARSEN, luxueus verpakt

— BLOEMSTUKJES, diverse materialen, PLANTEN, PLANTENBAKJES
PERKGOED en VASTE PLANTEN en een enorme keus aan LOSSE
SNIJBLOEMEN en BOEKETTEN enz.

De gehele week
zijn -de Speciale Moederdagkaartjes GRATIS

Onze groentewinkel is volop gevuld met diverse
veil ing verse groente- en fruitsoorten

Speciale aanbieding zie reclamebord buiten

WAAMEIM
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Telefoon 1334

'n Vertrouwd adres voor al uw bloembindwerk

Reorganisatieverkoop
1Ö0/o korting op alle schoenen en tassen

WULLINK - VORDEN
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

's Maandags gesloten

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo Gld.

Vrijdag 10-17-24-31 mei
Alleen bij ons alle GERANIUMS

(zowel hang als staande) 5 stuks voor

f 10.00
Ook groot assortiment PERKGOED zoals:
AFRIKAANTJES, SALVIA'S, BEGONIA'S

AGARATUM, FUCHSIA'S enz. enz.

BLOEMENHANDEL

GERRIT ROESSINK
ledere vrijdagmiddag

op de Hengelose weekmarkt in de Spalstraat

VOLOP PERKPLANTEN
GERANIUM (hang)

FUCHSIA (hang)

AFRIKAAN

BEGONIA

SALVIA

DAHLIA

LOBELIA

BEGONIA enz.

Vaste planten in diverse soorten

HAAGCONIFEREN nu met 10% Korting

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN
Rondweg 2a - Tel. 1424 - Hengelo (Gld.)

Café Heezen
Marktplein 5 - Steenderen - Telefoon 05755-1204

Woensdag 8 mei LIVE MUZIEK

REVIVAL of NOISE
(Coverband)

Aanvang 22.00 uur

Gelegenheid tot verzilveren van
Schildersbonnen

op vrijdag 10 mei a.s.
's avonds van 19.00 tot 21.00 uur bij mevr.
F. R. Ooms-Lubbers, Vordenseweg 24 te Hen-
gelo (Gld.).

Het bestuur

Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo (Gld.)

P.S.

Bij de afdeling Hengelo (Gld.) heeft onlangs
een bestuurswisseling plaatsgehad. De heer
J. Berendsen is opgevolgd door de heer A. te
Slaa.

Zomerverzilvering R.B.S. en de
verzilvering van de

Schildersbonnen
is op vrijdag 17 mei

van 19.00-21.30 uur
in het dorpshuis de Horst

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond FNV
afdeling Keijenborg

Wanden in uw woonkamer
behoorlijk verkleurd of
slaapkamer aan een nieuw
behang toe?
Veel 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.

GLAS -VERF - BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

Ook een CD of MC
is leuk om te geven

PLATENBAR

DE SPANNEVOGEL

VERSE WORST 500 gr. 4.40

SLAGERSHAM 100 gr. 1.3Q

GEBR. RUNDERROLLADE
100 gr. 2.75

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-132*

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Henge o Gld.

SPECIALE
MOEDERDAGAANBIEDING
l fles Pedro Domecq sherry

medium of dry 7.45
l fles Grand Marnier Rouge

32.95
ook in 0.375 en 0.200
Itr. flesjes

l fles Guarenta y Tres, ter
kennismaking nu 9.95

l fles Amaretto di Saronno
21.95

Tel. 05753-1252

Moeders,
dat wordt
smullen!

* HARTENTAART v.a. 12.50
prachtig gegarneerd met rozen

* MOEDERDAGTAART
al v.a. 9.95
slagroom, vruchten, mocca of chipov'ata

* BOERENJONGENS

STAAFGEBAK 7.98

* Leuke BONBONS HARTEN

al v.a. ca. 5.00
gevuld met chocolade hartjes, een tractatie

EN NOG VEEL MEER BIJ

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Wij leveren ook TAARTEN door
geheel Nederland met de
GEBA-EXPRESS



GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

BEKENDMAKING

Verkeersmaatregelen bebouwde kom Hengelo

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo brengen ter openbare kennis, dat door
de raad dier gemeente in zijn vergadering van
2 april 1991 is besloten:
1. een parkeerverbod'zone in te stellen voor

het herinrichtingsgebied van het donp Hen-
gelo;

2. een parkeerverbod in te stelden voor een ge-
deelte van de zuidzijde van de Zuivelweg
(tegenover VS-markt);

3. in te trekken zijn besluit tot aanwijzing als
voorrangsweg van:
a. de Hummeloseweg;
b. de Spalstraat;
c. de Ruurloseweg, vanaf de Spalstraat tot

de grens van de bebouwde kom;
d. de Raadhuisstraat;
e. de Vordenseweg, vanaf de Raadhuis-

straat tot de grens van de bebouwde
kom;

4. de volgende kruismgen aam te wijzen als
voorrangsspllting:
a. de Hummeloseweg/Spal'Straat met Kas-

tanjelaan/Zuivelweg en wel zodanig dat
het verkeer op de Hummeloseweg/Spal-
straat voorrang heeft;

b. de Ruurloseweg met de Beukenlaan7

Het Karspel en wel zodanig dat het ver-
keer op de Ruurloseweg voorrang heeft;

5. het parkeerverbod in te trekken voor de
volgende wegen:
a. het Herman van Velzenpleim;
b. Het Karspel;
c. de Snethlageweg;
d. de Westerstraat.

Belanghebbenden worden er op gewezen, dat
zij tegen opgemeld besluit binnen 30 dagen
na de dagtekening van deze bekendmaking be-
roep kunnen instellen bij de Kroon.

Het beroep moet worden gericht aan de Ko-
ningin en moet worden ingediend bij de Com-
missaris der Koningin 'm de provincie Gelder-
land, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Hengelo, 7 mei 1991
Burgemeester en wethouders
voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Cal'koen
burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek don de grootse

KUNST-, ANTIEK- EN
ROMMELMARKT
te Hoog Keppel

Op het nostalgisch gelegen kerk-
plein aldaar worden plm. 75.000 be-
zoekers verwacht.

Er zijn plm 700 stands waar de meest
uiteenlopende artikelen worden ver-
kocht, terwijl er ook volop gelegen-
heid is, de inwendige mens op aller-
lei manieren te versterken.

Voor de kinderen is 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:
05750-24b55

MOEDERDAG • BLOEMENDAG

Grote sortering

GEMENGDE BOEKETTEN
PLANTENSCHAALTJES
DROOGSTUKJES enz.

Volop GERANIUMS, FUCHSIA'S
enz.

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
FEL 05753-1227 HENGELO C'-D

Ook het adres voor
MODERN BRUIDSWERK

FIRMA BERENDSEN
Technische installaties

KEIJENBORG: Poelsweg 23, 7256 AE Keijenborg
Telefoon 05753-2694
BAAK: Leeuwencamp 14, 7223 LV Baak
Telefoon 05754-1920

Werkzaam op het gebied van
projektvoorbereiding en

uitvoering van alle installaties
zoals:
KASTENBOUW
KRACHT-INSTALLATIES
LICHT-INSTALLATIES
VENTILATIE-INSTALLATIE
LOODGIETERSWERK
GAS- EN WATER-INSTALLATIES
CENTRALE VERWARMING
ONDERHOUD EN SERVICE

Wij verkopen electrische huishoudapparaten en
repareren binnen 24 uur*

OPTREDEN VAN „SAMIERA" BIJ DE ZWAAN
Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, zal dte skangenbe-
zweerster, buikdanseres, fjakir „SAMIERA" een op-
treden verzorgen in discotheek ,,De Zwaan" te Hen-
gelo (Gld.)- „SAMIERA" brengt een wervelende buik-
dansshow, waarbij ook een aantal heren het „slacht-
offer" worden.
Tevens danst ze met twee levensgevaarlijke wurg-
slangen door het publiek. „SAMY'ERA" verlegt haar
haar pijngrenzen door wijnflessen stuk te slaan en
in de scherven te liggen. Vuurvreten en vuurspuwen
maken haar show tot een ongekend spektakel.
Wie dut spektakel mee wil maken zal d'us Hemel-
vaartsdag naar discotheek „De Zwaan" moeten ko-
men. Aanvang 21.30 uur.

CONCOURS HIPPIQUE TE HENGELO GLD.
Op zondag 12 mei a.s. organiseert de landelijke rij-
vereniging „De Bosruiters" uit Keijenborg haar jaar-
lijkse concours hippique voor paarden.
Het evenement zal worden gehouden op het bekende
keuringsterrein „De Hietmaat" te Heng&io Gl'd.
's Morgens om 9.00 uur beginnen de dressuurwed-
strijden in de klasse B-L-M en Z en het springen
klasse B.
's Middags zal het L-M en Z-springen plaatsvinden.
Deze wedstrijd telt mee voor de Graafschapbode-
competitie. Toegang gratis.

INFO VOOR A.S. OUDERS
De Districtskruisvereniging Oost-Gelderlanö geeft in
veel plaatsen zwangerschapsgymnastiek. In een cy-
clus van de zwangerschapsgymnastiek zijn 2 infor-
matie-avonden voor a.s. ouders opgenomen. Op de
1e informatie-avond is een wijkverpleegkundige aan-
wezig die samen met de zwangerschapstherapeute in-
formatie geeft over de taak van de Kruisvereniging,
voeding voor de a.s. moeder, de babyverzorging en
en borst- en flesvoeding.
Op de 2e info-avond wordt een videofilm getoond van
een bevalling en informatie gegeven over zaken d'ie
belangrijk zijn rondom de geboorte - en na de ge-
boorte. Duur van elke info p lm. 11/a uur. Beide info's
worden gehouden in het wijkgebouw te Hengelo aan
de Kastanjelaan 2c, 14 mei a.s. Als u NIET deelneemt
aan de zwangerschapsgymnastiek en ongeveer 7
maanden zwanger bent, dan bent u ook van harte
welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden tussen 9.00-
11.30 uur by het regionale kantoor „De Graafjectiap"
van de Districtskruisvereniging Oost-Gelderland,
Kastanjeïaan 2b in Hengelo. Telefoon 05753-1457.

DAUW-ZWEM-FIETSEN
Hemelvaart, een >daq voor vroege vogels, mensen die
gezellig gaan dauwtrappen. Velen zullen op 9 mei
a.s. deze traditie weer hoog gaan houden. He-Key
biedt de mogelijkheid dit eens op de Dauw-Zwem-
Fietsen manier te doen. Al voor het zwembad open
gaat kunt u dan zwemmen en daarna op de fiets voor
een praohige tocht door Hengelo Gld. en omgeving.
Als speciale service hebben wij dit jaar een „Hengels
Ontbijt' aan het Dauw-Zwem-Fietsen toegevoegd.
Voor f 2.50 extra krijgt u een ontbijt met brood, een
ei en kofjjie en thee etc. U kunt van start vanaf 7.00
tot 9.00 uur op zwembad 't Elderink te Hengelo Gld.
Inschrijfgeld: Met ontbijt f5.00, zonder f2.50. Bij het
eindpunt ontvangt u een herinneringsvaantje. Doe
mee met Dauw-Zwem-Fietsen op Hemelvaartsdag
met het hele gezin of vrienden of kennissen. Graag
tot ziens.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

DISKOTHEEK „DE ZWAAN"

Presenteert op 9 mei. Hemelvaartsdag

BUIKDANSERES, FAKIR,

SLANGENBEZWEERSTER

SAMJEJRA
TRENDSETTER

Bruin café
Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Aanvang 21.30 uur

UIT GOED VOOR U!

RESTAURANT

Spalstraat 40 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1274

HEMELVAARTSDAG - HEMELVAARTSDAG

PANNEKOEK met ROGGEBROOD

en STROOP

van „de Muldersfluite"

van 15.00 tot 19.00 uur

Te koop Rode-, Spits-,
Bloemkool- en IJsbergsla
planten 'en Bieslookpollen.
Niesink, Past. Thuisstraat
10, Keijenborg.

Te koop plm. 250 Kruis-
pannen. Lankhorsterstraat
18, Hengelo Gld. Tel.
05753-2181.

Te koop berggeiten met
jonge geitjes. G. H. Wol-
brink, Beekstraat 8, Hen-
gelo Gld., tel, 05753-2183.

Voor de lekkerste brood-
jes in vele variaties fiets
je woensdag even langs
bakkerij Kreunen. Trap ze
donderdag!

Al woont uw moeder in
Geieen, met onze laart-
expresse brengen wij uw
attentie erheen. Bakkerij
Kreunen. Tel. 05753-1474.

Te koop 2-pers. bungalow-
tent, i.z.g.st. 05753-2939.

STRATENHENGELTOURNOOI
Op zaterdag 25 mei a.s. organiseert de Hengelose
Hengel'sportvereniging voor het eerst een straten-
hengeltournooi, een en ander i.v.m. de nationale
hengeldag en de open dag waterrecreatie, waarop
zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met de
bijna grootste vorm van openluchtrecreatie namelijk
vissen.
De HHV wil hierop inspelen door met teams van 5
personen een hengel'sportwedstrijd te houden, waar-
bij van de 5 deelnemers per straat of familüe er mi-
nimaal 1 jonger dan 15 jaar is en zo mogelijk ook 'n
niet-hengelsportlid.
Prijzen zijn er zowel per team als individueel (per ca-
tegorie) te winnen.
De puntentelling is afhankelijk van de categorie waar-
in men wordt ingedeeld, namelijk senior-leden, niet-
leden of junioren.
Junioren vissen dus bijvoorbeeld alleen tegen hun
eigen leeftijdgenoten.
Men kan zich per team voor 18 mei inschrijven bij
hengelsporthuis Hulstijn waar tevens reglementen
voor deze wedstrijd aanwezig zijn. Hierbij dient ge-
lijktijdig het inleggeld van f 10.00 per team te worden
voldaan.
Het vertrek is om 16.15 uur vanaf zaal Wolbrink,
terwijl de wedstrijd van 17.00 tot 19.30 uur zal plaats-
vinden.

DAMNIEUWS
Op de laatste avond voor de onderlinge competitie
moest nog worden uitgemaakt wie in de beide groe-
pen 1ste werd. In de 1e groep moest H. Vos nog
tegen B. Harkink en wist deze in de opening al te
winnen. J. Heijink werd 2e door de laatste partij te
winnen van D. Walgemoet.
In de 2e groep ging het tussen H. Zonnenberg en
G. Kreunen, eerstgenoemde wist de partij te winnen
en werd hierdoor kampioen van het 2e.

Totaal uitslag:
1. H. Vos 18-31
2. J. Heijink 1&-30
3. H. Luimes 18-29
4. A. Hoebink 18-28
5. J. Vos 18-24

2e groep!
1. H. Zonnenberg 18-29
2. G. Kreunen 18-27
3. H. Dijkman 18-23
4. G. Botterman 18-20
5. J. Schabbink 18-15
J. Heijink en W. Eijkelkamp hebben de plaats inge-
nomen in het 1e team van G. Halfman en H. Zonnen-
berg, omdat bijna iedereen daaraan meeJeed werd
dit een sportieve en gezellige avond. H. Luimes werd
daar 1e na barrage met H. Vos. 3e werd J. Vos.
In de 2e groep werd G. Botterman 1e, 2e werd B.
Harkink en 3e werd J. Schabbink.
Als afsluiting van dit damseizoen wordt 2 mei de
ledenvergadering gehouden.

FINALES VIER TEGEN VIER TOURNOOI
Op de velden van de V. en A.V. „PAX" organiseert
de K.N.V.B. Afd. Gelderland op de woensdagen 8 en
15 mei haar eerste lustrum tournooi „5 jaar Vier
tegen Vier". Een voetbalspel voor alle jongens en

Moederdag-kadoo bij uitstek.

Hengelo
van alle markten thuis

Samengesteld d&or Wim en Gina Luimes
Prijs f22.50

WOLTERS
Boekhandel - Hengelo Gld.

Kerkstraat 17 - Tel. 1253

HENGELO VAN ALLE MARKTEN THUIS
„Hengelo van alle markten thuis" is de toepasselijke
titel van een fotoboekje dat woensdag 8 mei ver-
schijnt. De eerste exemplaren worden d'ie dag in
Hotel Leemreis aangeboden aan wethouder Nees van
Petersen en de samenstellers: Wim Luimes en zijn
dochter Gina. Het fraaie boekwerkje geeft een uit-
stekend beeld van het zeer tendelijKe dorp in het be-
gin van deze eeuw. Nu de historiebeoefening in
Hengelo de laatste jaren zo'n grote vlucht heeft ge-
nomen, leek die tijd rijp voor een boek waarin ook
het visuele aspect wat meer aan de orde komt. Naar
een samensteller voor zo'n fotoboek hoefde niet lang
te worden gezocht, want de Hengeloër Wim Luimes
kan na jaren van verzamelen putten uit een rijke par-
ticulliere collectie.
De geselecteerde foto's, zoveel mogelijk per straat
gerangschiikt, maken duidelijk dat ook in Hengelo,
hoewel het dorp zijn karakter aardig heeft weten te
behouden, net als overal minstens twee oude ver-
trouwde beelden wat verloren zijn gegaan. Allereerst
het kinderspel op straat, dat zo menige oude foto
verlevendigt en op de tweede plaats natuurlijk het
vele groen. Haast elk huis g mg vroeger schuil on-
der een royaal bladerdak. Daar kunnen we in deze
tijd, waar het bewustzijn voor de natuur en het land-
schap sterk is toegenomen, nog iets van leren, zo
stelt samensteller Luimes in zijn voorwoord.
Hengelo van alle markten thuis. Inderdaad. Ook vroe-
ger al, want in dit dorp, zo centraal gelegen m de
Achterhoek, treffen we vanoud\s de meest uiteenlo-
pende bedrijvigheid aan: bakkers, winkeliers, am-
bachtsmensen zoals smeden en klompenmakers, her-
bergiers, boeren en kleine industriëlen. De Bannink-
straat heette zelfs Schoenmakerstraat, omdat er di-
verse personen dat vak beoefenden. Door de Henge-
lose straten pufte het nostalgische trammetje van de
NV Tramweg-Maatschappij De Graafschap. De scho-
len, molens, de voornaamste huizen 't Zelle, 't Mee-
nink, 't Kervel en Villa Louise, de hervormde pasto-
rie, notarishuis, tolhuis, dorpsboerderijen, het armen-
huis, het nog bestaande bleekhuisje en cue hotels
worden met de antieke foto-uitrusting bezocht. Veel
wegen in en rond het dorp zijn nog onverhard. Naast
al deze straatbeelden, waarin menigmaal de trotse
Hengelose kerktoren de achtergrond vormt, is ook
het rijke verenigingsleven zeker niet vergeten. Foto's
van muziekverenigingen Crescendo en Concordia,
zangverenigingen Excelsior en Looft den Heer, voet-
balvereniging Pax, boerendansers, enz. zullen veel
herkenning oproepen. Natuurlijk ontbreken als be-
kende persoonlijkheden ook de wakkere veldwachter,
de nachtwacht en de dorpsomroeper niet.
We gaan kermis vieren en natuurlijk bezoeken we
ook de beroemde Hengelse paardenmarkt, al min-
stens daterend uit 1658 en met topjaren van wel vier-
duizend aangevoerde paarden. Ook vee en - op de
Michielsmarkt - uien werden in Hengelo trouwens
massaal verhandeld.

Het fraaie boekje, een uitgave van uitgeverij Cherre
uit Gaanderen, is na woensdag 8 mei te koop bij
boekhandel Wolters m Hengelo en kost f22.50.

meisjes.

Het meisjestournooi op woensdagmiddag 8 mei (de
eerste wedstrijden beginnen om 15.30 uur en de fina-
les vangen aan om 19.15 uur) is uitgegroeid tot 28
deelnemende teams, welke zijn verdeeld om 4 poules
van 7 teams, (leder team bestaat maximaal uit 5
speelsters; dus zullen 140 meisjes geboren na
1 augustus 1976 in aktie komen).
Voor het jongenstournooi op 15 mei (de eerste wed-
strijden beginnen om 14.00 uur en de finales worden
gespeeld om 17.15 uur, plaatsten zich 2 x 16 teams
(dus in totaal 180 jongens), welke jn twee leeftijds-
groepen (E-pupillen geboren na 1 augustus 1980 en
D-pupillen, geboren na 1 augustus 1978) uit zullen
maken wie zich de sterkste mag gaan noemen.
Er wordft gespeeld op twee grote velden, welke ver-
deeld zijn in vier veldjes van 40 bij 20 meter en er
wordt gespeeld zonder keeper en scheidsrechter.
Alle wedstrijden duren 10 minuten en gaan achter el-
kaar door. ;
Alle deelnemende teams spelen finales, hetzij om de
plaatsen 1 tot en met 7, of 8 tot en met 14 enz.


