
60e jaargang n o 21 woensdag 22 mei 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

V els wijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

Runder Verse Bieflappen
W°rSt 500 gram 9.95

500 gram 4* «7 O

Gebr. Gehakt ^^ Hollandse
150 gram y/V^L^ Blefstuk

1.50 mM& "Ogram 5.95

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1 95• • ̂ J *+J

%>

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

4.50

4. OU

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram «i

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4. OU

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

NEDERLANDSCH METTRAY
INSTITUUT VOOR ZEER INTENSIEVE BEHANDELING

Op ZONDAG 23 JUNI viert Nederlandsch

Mettray te Eefde haar

140-JARIG BESTAAN.

Ter gelegenheid van dit feest wordt er een

Open Dag gehouden, waarin naast een
ROMMELMARKT allerlei aktiviteiten en

festiviteiten worden georganiseerd.

Een ieder (geen beroepshandel), particulieren

of verenigingen, die tweedehands spulletjes of

eigen gemaakte artikelen willen verkopen,

kunnen een kraam huren.

Kinderen t/m 15 jaar kunnen gratis hun waren

aanbieden.

Opgave en nadere inlichtingen overdag op

Nederlandsch Mettray bij de heer H. Biezeman

of de heer J.H. Jansen, tel.: 05750-40333.

Allerhande dingen der natuur:

K L AZIË N UIT Z ALK
Nu ook leverbaar het tweede deel van de

bekende TV-vrouw

WOL-TER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Bestel tijdig uw STUDIEBOEKEN
bij ons

Voor de goede verzorging
van al uw vee

en de hoogste prijs
houden wij ons aanbevolen

VEEHANDEL

Harrie Waenink en zoon
Hengelo se weg 20 - Vorden - Tel. 05752 1082

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Ze zijn er weer!!
DE ECHTE

Hollandse Nieuwe

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Heeft men wat te vieren
o.a. bruiloft, verjaardag

recepties enz.

Ook verzorgen wij graag uw

DINER of

warme en koude buffetten
Vraagt inlichtingen

H O T E L L A N G E L E R
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

LOONBEDRIJF KIESINK
HBT ADRES VOOR AL UW

loonwerkzaamheden
Nu ook

zodebemesten
bouwland injecteren
Tussenopslag in container

mogelijk

Aantrekkelijke prijzen

Vraag vrijblijvend {inlichtingen

LOONBEDRIJF NIESINK
Weeninkweg 1 - Keijenborg - Tel. 05753-1585

Voor aan- en verkoop van

SCHAPEN
UW ADRES:

A. Maalderink
Varsselseweg 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1234

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

S!cc
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Bakkerij BrugginkI l 100 gram
O RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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*Z Maandag 3 juni staan wij weer voor u klaar.

3wyvM ad NVA -
m

30 NVA

Kerkstraat 6

25 Maroc SINAASAPPELS
vol sap 5.95

2 krop malse SLA 1.25

2 bak AARDBEIEN 3.95

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr pittige RAUWKOST
SALADE 3.95

500 gr JIMP SLANK SALADE

3.95

GERRIT MEENINK

en

MARJAN GROTENHUYS

trouwen op 31 mei a.s. om 13.30 uur

op het gemeentehuis te Hengelo Gld.

U kunt ons feliciteren van 15.30 tot

17.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5

te Hengelo G(d.

Ons adres is:

Sarinkkamp 76, 7255 CW Hengelo GM.

Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een ntens de liefde nod'ig
om mens te worden.

TONNIE ONSTENK

en

ANTOINBTTE VAN DE PAVERT

trouwen op donderdag 23 mei 1991
om 10.15 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 11.15 uur
irvde St. Martinuskerk te Baak.

Receptie van 17.00-18.30 uur in zaal
Herfkens, café-rest. ,,'t Groene Hert",
Zutphen-Emmerikseweg 64.
7223 DJ Baak.

Mei 1991.
Toekomstig adres:
Westerstraat 14, 7255 BP Hengelo Gld.

Door familieomstandigheden zat het huwelijk

van

HENK MEULENVELD en JOKE HILFERINK

op vrijdag 24 mei a.s. NIET doorgaan.

Schapendijk 2,

7255 NK Hengelo Gld.

GEPANEERDE SNITZELS
1.60

VARKENS FRICANDEAU
500 gram 6.98

1.40

1.65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

De voordeur blijft dezelfde

de bewoners ook.

Toch verandert er iets:

wij gaan trouwen!

ANDRé WEUSTENENK

en

MARIENKE TJOONK

op donderdag 30 mei 1991 om 11.45

uur in het gemeentehuis te Hengelo G.

Ons dagadres is:

zaat „Den Bremer", Z.-E.weg 37

te Toldijk.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres blijft:
Rozenstraat 27 - 7255 XS Hengelo Gld.

WEGENS FAMILIEFEEST

is onze verkoop bloemenkas
donderdag 30 mei a.s.
na 12.30 uur GESLOTEN

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

Op zaterdag 25 mei 1991 zijn wij.

FRITS VOSSERS

en

JO VOSSERS-TEN HOLT

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit om

dit met ons en de kinderen te vieren.

Op zaterdag 25 mei a.s. houden wij receptie

van 16.30 tot 18.00 uur in zaal „Den Bremer"

te ToWijk, waar u van harte welkom bent.

7227 NC Toldijk, mei 1991.

Beekstraat 9.

JAN EN ANNIE MENKHORST

zijn op maandag 27 mei 1991 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te

vieren op vrijdag 31 mei 1991.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van

harte welkom op onze receptie van 14.30 tot

16.00 uur in café-restaurant ,,de Luifel", Dorps-

straat 11 te Ruurlo.

Vefdhoek,

Varsselseweg 52,

7255 NR Hengelo Gld.

Op dinsdag 28 mei a.s. hopen wij,

BERTUS EN RIEK MEERBEEK-KEYZER

met onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig

huwelijk te herdenken.

Wie ons hiermee wil fel'iciteren, is van harte

welkom van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Leem-

reis, Spalstraat 40 te Hengelo GW.

Mei 1991.

Zel'hamseweg 3,

7255 PS Hengelo Gld|.



AANLEG VAN UW GASLEIDINGEN EN C. V.-INSTALLATI ES EN VERVANGEN C.V.-KETELS

TECHN. INSTALL. BURO CRDELMAN> DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 -iHENGELO G.
TEL. 05753 -1285

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM-MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 7.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAGS VAN 8.30 TOT 12.30 UUR

25 jaar

Maandag 3 juni a.s. hopen wij ons 25-jarig

huwelijk te vieren.

U zult begrijpen dat het ons onmogelijk is alle
relaties persoonlijk uit te nodigen.

Gelieve deze advertentie als zodanig te be-

schouwen.

We willen deze avond beginnen met een
Eucharistieviering om 18.30 uur in de St. Mar-

tinuskerk te Baak.

Daarna voortzetting van het feest in zaal Herf-

kens te Baak.

Uw bezoek stelten wij op prijs.

THEO, RIA EN LENNERT SESINK

„Het Wapen van Baak".
Wichmondseweg 30,
7223 LH Baak.

Op dlinsdag 28 mei is het 50 jaar geleden dat

onze ouders en grootouders

HARRY IJSSELDIJK

en

JO IJSSELDIJK-HENDRIKS

in het huwelijk zijn getreden.

Woensdag 29 mei is er om 11.00 uur een plech-
tige Eucharistieviering in de St. Wil'ltibordus-

kerk te Steenderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 15.30
uur in café-rest. „de Engel" te Steenderen.

De kinderen en kleinkinderen

Mei 1991.
Dr. A. Ariënsstraat 19,
7221 CA Stejenderen.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de
kado's en gelukwensen bij ons huwelijk.
25 april is voor ons een onvergetelijke dag
geworden.

HENK EN ADA LUBBERS

Hengelo Gld, mei 1991.
Berendschotstraat 10.

Hartelijk dank aan allen die ons 40-jarig huwe-
lijk, in welke vorm dan ook, tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

L. OLDENHAVE
A. F. OLDENHAVE-WASSINK

To'ldijk. mei 1991.
Lam straat 2.

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr 4.95

SLAGERSHAM 100 gr 1.20
GRILLWORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info&ff
lijn §070-614 614

Cafetaria Langeler, Spal-
straat 5, Hengelo Gld,
tel. 05753-1212, zoekt
flinke hulp, tot 22 jaar
voor het weekend, liefst
met ervaring. Zaterdag en
zondag om de week, van
11.30 tot 18.30 uur. -

Te koop crossmotor, merk
Suzuki, 250 cc, prijs
f 450.—, i.z.g.st. F. Joïink,
Schiphorsterstraat 16,
Toldljk, tel. 05754-1692, na
18.00 uur

Gevraagd schoonmaak-
hulp voor anderhalve dag
in de week. Werknemers-
verklaring verplicht.
Brieven onder no. 21 bur.
De Reclame

Te koop kunstmeststrooier
225 l'iter, in de hef en
ouderwetse land bouw-
eggen. A. G. Jolink,
Schip horsterstraat 16,
Toldljk, tel 05754-1692

Te koop LPG-installatie
voor auto. Tel. 05753-2201

KOFFIECONCERT KON. HARM. CONCORDIA

De Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld geeft op
zondag 26 mei a.s. een koffieconcert (frühschoppen)
in de openlucht op het parkeerterrein bij hotel Leem
reis. Bij siecht weer wordt het programma in de zaal
gehouo'en. De aanvang is 11.00 uur.

VERGADERING GENOOTSCHAP ONDERUNGE
WAAHBOHG VAN RUNDLRhN

Het genootschap tot onderHnge waarborg van runde-
ren te Hengelo Gld heeft 't boekjaar afgesloten met
een voordelig saldo van f 235,49. De inKomsten be-
droegen f 9d57.93 en de uitgaven f 9722.44.
Per 1 juni zat in het reservefonds een bedrag van
f 16.229,01.
Het aantal deelhebbers bedraagt thans 16. In totaal
heeft men 265 koeien verzekerd voor f 437.950.—.,
De halfjaarlijkse premie voor melkkoeien werd weder
om vastgesteld op 1%, die voor het jongvee op !/2%
van het verzekerd bedrag.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD

Bekend is geworden dat iedereen nog geen infor-
matieboekje van de Stichting heeft ontvangen.
Mocht u alsnog zo'n boekje willen hebben, aan kunt
u dat afhalen aan het kantoor, Kerkekamp 23a, op
dinsdag tijdens het informatie-uur van 9-00-11.00 uur.
Het informatie-uur in Keijenborg is iedere laatste
dinsdag van de maand in „de Horst" van 15.45 tot
16.45 uur.
Onze functionaris mevr. A. Withagen verlaat om per-
soonlijke reden per 1 juni 1991 onze Stichting.
Tevens kunnen we u berichten dat per 1 juni een
nieuwe functionaris is benoemd. Het is mevr. N.
Lang el ijk.

TRIMLOOP HANDBALVER. „QUINTUS"

De handbalver. Quintus organiseert op zondag 26
mei a.s. te Henge.o Gld een trimloop met de afstan-
den 2,5 - 5 en 10 km. De eerste start is om 10.30 uur
bij sporthal „de Kamp", waar men zich vanaf 9.30
uur ook kan laten inschrijven.

KOFFIECONCERT THE KEY'S

Het bekende Keijenborgse popkoor The Keys geeft
op zondag 26 mei a.s. in de gymzaal achter dorpshuis
,,de Horst" te Keijenborg een koffieconcert, waarvan
de aanvang om 11.30 uur is.

OVERGELUKKIGE MOTORSPORTFAN

Voor de invalide Jan LenseHnk uit Hengelo Gld kon
zondag 5 mei de dog niet meer stuk. Met medewer-
king van het Hamove-bestuur kreeg hjj het voor
elkaar samen op de foto kunnen met zijn motor-
sportfavorieten Hans Spaan en Wilco Zeelenberg.
Hij kreeg daarbij ook nog een prachtige poster aan-
geboden.
Met Jan waren enige andere duizenden getuige van
het aparte sfeertje in Varssel tijdens de races, waar
en passant het nondereoord van Jack Middelburg uit
1983 ook nog verbeterd werd. Het was tenslotte
Cees Doorakkers die met een tijd van 1.45.10 min.
(zo'n kleine 166 km per uur) het record van 1.46.30
verbeterde.
De favorieten van Jan Lenselink deden het ook prima
met klinkende overwinningen in de internationale
races op circuit „Varssel-Ring".
's Avonds waren velen in Nederland getuige van
de mooie beelden van deze races in Studio Sport.

SCHOOLSPORTDAG

Gp de eerste mooie dag in mei werden de jaarlijkse
buitensport wedstrijden gehouden op het terrein van
Keijenburgse Boys.
Alle leeringen van de hoogste groepen 7 en 8 van
alle basisscholen in Hengelo deden hun best op
de onderdelen 6Q m hardlopen, hoog- en verspringen
balwerpen en behendigheid. >
De beste prestatie werd geleverd door Sabïne Schip-
horst met een maximum van 100 punten.
97!/2 punten behaalden Riek Harmsen, Martina Jaal-
tink, Judith Winkelman en Remco Wisselink.
Deze leerlingen kregen behalve het gebruikelijke
diploma, een herinneringsspeldje uitgereikt.
Het geheel stond onder leiding van de gemeentelijke
commissie voor lichamelijke oefening.

SUCCES PUPILLEN QUICK '81

Op Hemelvaartsdag nam de korfbalver. Quick '81
met drie teams deel aan een groot tournooi in Almelo
De perfecte organisatie, het lekkere sportweer en
niet te vergeten de vele djeelnemers, maakten dat
het een zeer succesvol tournooi is geworden.
Maar Nefst 96 teams hadden zich ingeschreven
en in poules werd gestreden om de beste plaatsen.
Quick '81 was er met een senioren-, een aspiranten-
en een pupillenteam.
Het pupillenteam, bestaande uit Sanne en Judith Els-
man, Bert en Rik Ludden, Caroiien en Bart Scheffer
en Bianca Wasseveld, verloor geen enkele wedstrijd
en werd dus kampioen.
Het leuke van korfbal is dat er met gemengde teams
wordt gespeeld en dat er zowel in de zaal als op het
veld wordt gespeeld. Er kan dus het hele jaar door
gesport worden.
Wie belangstelling heeft moet maar eens komen
kijken op donderdagavond bij het korfbalveld aan de
Korenbloemstraat, daar wordt vanaf 18.30 uur ge-
traind.

BIERTAPWEDSTRIJDEN

Onlangs werden in Doetincfaem biertapwedstrijden
gehouden. Hieraan nam net als vorig jaar toen hij
kampioen werd H. Winkelman uit, Keijenborg deel.
Na een matige tussenprestatie als achtste perste hij
er nog een formidabele tapprestatie uit en eindigde
nog als tweedie achter winnaar Harry Lucassen uit
Doetinchem.

HAMOVE FILMAVONDEN

Op donderdag 23 mei a.s. houdt het Hamove film-
team weer de inmiddels bekende en beroemde film-
avond met daarin het complete overzicht van de
diverse motorsport evenementen die door Hamove
zijn georganiseerd.

Deze filmavond vindt plaats in zaal Langeler, Spal-
straat 5 te Hengelo Gl'd en de aanvang is 20.00 uur.
Het programma bevat de volgende onderdelen:
kampioenscross 1989 op 't Zand, int. wegraces 1989,
twee uura cross 1990 in het Wossinkbos, wegraces
1990, veteranenraHy 1989 en Windmolenrally 1990,
stratencross 1989 en Hamovaria.
Een programma dus voor elk wat wilts. Kom kijken,

UITSTAPJE UW

Met 40 deelnemers vertrok de bus op maandag 13
mei om 8.45 uur vanaf „Ons Hu'is" te Hengelo Gld.
De tocht ging via Zutphen, Voorst, Apeldoorn, Vaas-
sen, richting El'burg. Chauffeur Theo gaf uitgebreide
informatie onderweg, d/ie zeer op pr(js werd gesteld.
Na de koffie werd de kruiden en proeftuinen van dr.
Vogel onder deskundige leiding bekeken
Vooraf werd een informatiefilm vertoond.
Jammer dat het koude weer van de laatste tijd parten
heeft gespeeld bij de groei en bloei van de diverse
pl'anten en bomen. Een kleurrijke fototentoonstelling
en een diapresentatie in het gebouw waren dan ook
als aanvulling zeer de moeite waard.
Met het middaguur werd genoten van een heerlijk
diner. Hierna maakte het gezelschap een rondvaart
over het Veiuwemeer met informatie over de tot-
standkoming hiervan en de rekreatiemogelijkheden
van tegenwoordig.
De terugtocht ging over de prachtige Veluwe met 't
ontluikende groen, via Niersen, Vierhouten, Gortel,
Beekbergen en Doesburg. De deelnemers arriveer-
den om plm 18.00 uur weer in Hengelo Gld.

HENGELO VAN ALLE MARKTEN THUIS

Soms wordt de neus opgehaald al« het over nostal-
gie gaat. Nostalgie is goed. Er is een tijdperk afge-
sloten en dat is nu vastgelegd.
Dat zei Hans van Det in zijn openingswoord tijdens
de presentatie van het fotoboekje „Hengelo van alle
markten thuis" in zaal Leemreis.
Het fotoboekje met begeleidende tekst is samenge-
steld door Wim Luimes en dochter Gina, wethouder
N. van Petersen kreeg het eerste exemplaar uitge-
reikt door uitgever Hans van Det van uitgeverij
Gherre uit Gaanderen
Vervolgens kregen de samenstellers Wim en Gina
Luimes hun eigen creatie overhandigd.
Wethouder van Petersen vond dat HengeJo weer een
stukje rijker was geworden. In het verleden zijn al
meer werken verschenen, o.a. 1000 jaar Hengelo, het
veldnamenonderzoek en een oude film. Nu hebben
we een fotoboek wat weer wat nieuws is, aldus de
wethouder in zijn toespraak.
Bertus Lubbers, man van het eerste uur en ere-lld
van de oudheidkundige vereniging gaf een historisch
overzicht van het verdeden en heden van Hengelo.
Het fotoboekje van Wim en Gina Luimes geeft een
fraai beeld over het wonen, werken en leven in de
jaren 1895 tot 1940 in het Gelderse dorp Hengelo.

BROODLEVERING MOET TRADITIE BLIJVEN

Ook dit jaar vond bij de boerderij de Muldersfluite
de traditionele broodlevering .plaats.
Door de gastvrijheid van mevr. Fokkink kon veel
publiek getuige zijn van de uit 1559 stammende
broodlevering.
Boerderij de Muldersflufte, gelegen aan de weg van
Hengelo GWnaar Zelhem, vormde met zijn oude
lindebomen, een prachtig decor. De brod)en werden
aangevoerd met een oude boerenwagen.
Zoals het vroeger ook was, werden waarna burge-
meester Drijber van Zelhem en burgemeester van
Beeck Calkoen van Hengelo Gld, voorgereden in een
landauer.
Werd het brood vroeger gebakken voor de armen, nu
g'ingen de tientallen aangeleverde broden grif van
de hand naar de vele bezoekers d/ie op het histo-
rische evenement waren afgekomen. Vele jaren was
Peter Pelgrim de Winnaar met het grootste rogge-
brood. Nu moest hij de eer laten aan Ap Menkveld
die een roggebrood leverde van 70 pond. Bij opbod
werd het verkocht en had Jan Kemp er f 65.— voor
over. De opbrengst van de broden is dit jaar voor de
Stichting De Stad Gods.
De dansgroep Wi'j eren 't Olde bracht enkele ouder
wetse dansen, terwijl' de boerenkapel van Crescendo
het geheel feestelijk opfleurde met vrolijke klanken.

Voor het slijpen van schapen scheermessen, gazon-
maaiers en reparatie. H. Jansen, St. Janstraat 65 ,,De
Kei", Keijenborg. Tel. 05753-1773.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WO

•
50

IK MET
MZQHKit?;

W'SA .
KALl

^

-

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden.

NIJMEGEN 080 - 23 99 59

>

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
i' 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
i rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«^ rekeningen, briefpapier
v& circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
c& kettingformulieren enz. enz.

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



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.oh

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Rauwe boerenham

100 gram 1.99

Slagers leverworst

100 gram U.03

AH huzarensalade

grof 600 gram £•• 9

AH magere yoghurt

liter U.O3

AH karnemelk
liter 0.99

Slijterij „De Zon"

Florijn jonge jenever

liter

Pisang Ambon

fles 15.45

Mager rundergehakt

500 gr 5.48 kg 9.98

Ola raket waterijs

8 stuks

Loots limonadesiroop

5 smaken l'wv

D.E. roodmerk koffie

250 gram 2.37

(IValencia late
perssinaasappels

net plm 2 kg 3.99

Uit de weekadvertentie

AH chocolade hagel
melk en puur 4 AA
400 g v. 289 v. l •W

AH Bross naturel
Hter A JA
van 0.75 voor WaTw

Cruesli
375 gram
van 3.19 voor 2.59

Felix brokjes
2x 300 gram
van 3.50 voor

AH toiletpapier
12 rol
van 5.99 voor 4.99

AH Bergerac
liter
van 6.60 voor 5.45

Maandag 27-5-'91

Magere varkenslappen

500 g 4.98 kg 8.98

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

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
1 e klas drukwerk

HART- EN VAATZIEKTEN.

60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOELA

GIRO 800.800
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw giften veel giften van oarticuheren en bedrijven Laat uw hart
bereikt. Hart- en vaatziekten zi)n, vooral m de jongere spreken. Giro 300 Bank 70.70.70.600
leeftijdsgroepen, sterk teruggedrongen ^-*

Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn er nog steeds f j i ) nederldlldse hartstichting

60.000 te veel. De Hartstichting moet dus doorgaan V I J vrienden van de hartstichtina
n haar strijd. Maar is daartxj geheel afhankelijk van sophiaiaamo.?SMJR s-



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

DOETINCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Weken van 30 april tol 6 mei en 7 t.e.m. 13 mei 1991

op dinsdag 30 april vonden aan de Hoge Es weer
problemen plaats tussen ex-samenwonenden.
Er wordt PV opgemaakt terzake openbaar dronken-
schap.
Op 1 mei werd deze story vervolgd en sneuvelde een
ruit van de voordeur.

Aan de Beukenlaan werden 14 zwarte plastic emmers
met opschrift HCI, alsmede oranje touwen met rin-
gen, van het ringsteken ontvreemd. Aangezien deze
spullen makkelijk te herkennen zijn, krijgen we hier-
over mogelijk nog tips.

In een café aan de Spafstraat werd door een figuur
een mooie lichtblauwe spijkerjas meegenomen. Op
de voorzijde het meredeels rode merkteken NEWS.
Dat persoon heeft op zijn uitgaven f 140.— bezuinigd.
Aan de Sarinkkamp werden 4 bosjes van 36 meter
zwarte rubber mantelkabel (met koperleiding 4x)
achter een woning weggehaald.

Op 2 mei vond op de Vordenseweg juist buiten de
bebouwde kom een ernstige eenzijdige aanrijding
plaats. Door onbekende oorzaak raakte een per-
sonenauto in de rechterberm en reed tegen een
boom. De bestuurster werd met hoofdletsel opge-
nomen in het Slingeland te Doetinchem.,

Op de kruising Steenderenseweg-Zaarbeïinkdijk-
Berendschotstraat vond weer eens een aanrijding
pfaats. Vanaf de Zaarbelinkdijk werd geen vrije door-
gang verleend aan een van rechts over de Steende-
renseweg komende bestuurder van een personen-
auto. Beide auto's werden zwaar beschadigd.

Aan de Kruisbergseweg werd een vernielde groene
Eurosport damesfiets, zonder code, aangetroffen.
Op 3 mei werden op de Zuivelweg drie personen-
auto's middels een geel briefje gewaarschuwd ter-
zake parkeren in het nieuwe parkeerverbod.

Tevens begaven wij ons op deze dag weer naar de
Hoge Es, alwaar de story weer werd opgepakt. In
nuchtere toestand mocht dat persoon aldaar wel
binnenkomen, in staat van dronkenschap echter niet

Van 4 op 5 mei werd er ingebroken in een meubel-
fabriek aan de Vordenseweg. Via een raam aan de
acherzijde kwam men binnen. Er werd voor f40000.—
aan leer meegenomen.

Je hebt fietsen en
fietsen. Maar jouw Gazelle
mountain-bike springt er
bovenuit. Je kunt er overal
mee voor de dag komen.

En hij is snel, heel
snel. Gazelle weet wat jij
wilt en geeft 10 jaÉr garant!
op f rérneéh votkl

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

.̂9e,d,9

EELAABT

JONGE

* * *een uitstekende

borrel

puur of om te mix

13.95

KOFFIE-
KAAT JE

10.95
13.95

THU/S EEN FEESTJE

BOUWEN?

Huur dan onze

MARTINI
VERMOUTH

WINKEL VOOR:

van 12.95 voor 6.95
OP VERTOON VAN DE

MEI-BON UIT JE

WIGWAM KALENDER 1991

DEDRIEVETOU
speelgoed en hobby

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

O

GLAS-VERF-BEHANG

SLIJTERIJ

i DE SMID
SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Op 5 mei vonden 3 aanrijdingen plaats. Twee daar-
van vonden op de Varsselseweg plaats (na afloop
motorrace Hamove). Een motorrijder brak een been
en schouder.

Van 4 op 5 mei werd aan de Sarinkkamp een per-
sonenauto bekrst. Kennelijk heeft de pamper-
Aan de Wichmondseweg werd een ruitje van de
daele van een woning ingegooid.
Binnen de bebouwde kom sneuvelde aan dïe weg
een ruitje van een vitrinekast. De laatste 2 gevallen
betreft 3 jongelui.

In de nacht van 8 mei werd ingebroken bij een hore-
cabedrijf aan de St Janstraat, f 200.— werd ont-
vreemd, al'smede de inhoud van een gokkast.
Vrijdag 10 mei werd aan de Spalstraat een zwarte
oma-fiets weggenomen.

In de nacht van zaterdag o-p zondag werd aan de
Lankhorsterstraat een blauwe sierspar uit de tuin
getrokken. Deze staat nu vermoedelijk bij een ander
in de tuin.

Op 13 mei werden aan de St Janstraat aan het dorps-
huis ,,de Horst" verniel'ingen gepleegd. Een glazen
bol van een buitenlamp sneuvelde.
Op maandag 13 mei werd een verduistering van een
aanhangwagen aan de Koningsweg opgelost. Een
bewoner van Hengelo Ov. bekende.
Gevonden voorwerpen:

1 mei: bruine Batavus damesfiets, versn. + handrem
3 mei: een meisjeshorloge, wit bandje, blauwe plaat
damesfiets Eurosport, groen (vernield)
10 mei: bruine fietstas met handschoenen en gereed-
schap.

FRANKE

EEN BIJZONDER MUZIKAAL GEBEUREN
IN HENGELO GLD
Op zaterdag 25 mei 1991- zal de Hengelose bevol-
king een muzikaal hoogtepunt kunnen beleven, dat

Spalstraat 13, Hengelo Gld

echt wel als uitzonderlijk kan worden beshouwd.
Dan zat n.l. 's avonds om 19.30 uur in de Remigius-
kerk een concert gegeven worden door de Amster
dam staff band van het Leger des Heii's. Deze Leger
des Heils brassband^ is er één die internationale be-
kendheid geniet.
Zij concerteerden o.m. in Zweden, in februari van dit
jaar in Londen, terwijl voor de nabije toekomst toer-
nee's naar Tsjecho-slowakije (Praag), Canada en
Schotland op het programma staan.
Het ruim 30 muzikanten tellende orkest staat onder
leiding van kapitein Dick Krommenhoek.
Enkele muzikanten zijn als officier van het Leger
des Heils werkzaam op het nationaal hoofdkwartier
in Amsterdam (de thuisbasis van de band), doch het
merendeel woont verspreid over het gehele land en
ïs werkzaam in allerlei beroepen.
Om een goede afwisseling te bewerkstelligen tijdens
het concert, heeft de chr. gemengde zangvereniging
Looft den Heer uit Hengelo Gld zijn medewerking
toegezegd.
Dit zangkoor staat onder leiding van Jan C. Noor-
dijk, terwijl het orgel gespeeld wordt door Klaas J.
Garms.
Volgens de organisatoren zaf het komende concert
een bijzondere gebeurtenis gaan worden en raden
ze bezoekers aan tijdig aanwezig te zijn. De verkoop
van entreekaarten gaat op 25 mei om 19.00 uur van
start.

ANBO HENGELO GLD

Op woensdag 29 mei a.s. organiseert het ANBO
Hengelo Gld een uitstapje naar het kasteel Ven-
wolde, diat bezichtigd zal worden.
Het vertrek is om 14.00 uur gepland vanaf de Remi-
giuskerk, per auto. Het vervoer is gratis, doch voor
entree en koffie na de bezichtiging moet worden be-
taald.

VOOR UW
BLOEMENTUIN

VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
ba'konplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* c h ry sa n ten-

stekken

* paprika pi anten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterslraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 MEI

Remigiuskerk

10 uur ds de Vries
H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds de Jong, Oldenzaal
Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 25 mee 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 26 mei 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
met zang van het kerkkoor

Dinsdag 28 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Ke(Jenborg: 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

25 - 26 mei

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 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 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

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

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tei. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur

Vrijdag 31 mei geen spreekuur i.v.m. de jaarlijkse
sportdag (dit geldt zowel voor Hengelo als Keijeroborg

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 Zeltiem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezios- 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-
iaan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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. vr(Jdag) 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.

Diëtist»

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


