
60e jaargang no 23 dinsdag 4 juni 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

V els wijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram l .

Magere
Speklappen

500 gram t.9 J

Voor een geslaagde barbecue is

de Keurslager het juiste adres!

Ons

barbecue-assortiment
is heel gevarieerd en wij stel-

len dit samen met u vast.

Gratis barbecues te leen.

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

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.95

FIJNE SNIJWORST

100 gram

PEKELVLEES

100 gram

1.50

1.55

1.70

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Geslaagdentip
Geelgouden armband
voor 199,-
Dichte gourmette *
armband
voor 165,- <A

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

nodig?
KEUZE MAKEN EEN PROBLEEM? NEE TOCH

Bij de SPANNEVOGEL hebt U keuze uit

110 rol kamerbreed tapijt pan de rol geshowd, zodat U ziet wat

U koopt.

Daarnaast stalen materiaal van ALLE bekende tapljtmerken t

En . . een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar voelt U zich

vast thuis.

De vakbekwame stoffeerders zorgen voor vakkundig leggen voor jaren-

lang tapijtplezier.

GRAAG TOT ZIENS JN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Sïiïü "̂" ;^junitw6iui'

TSS «U OORTEKS
JONGEJENEVER \ ^ MAUTKV WH1SKV

_,c
GORTER - K BRAND.

oor de alterbeste

inmaak

UIT of THUIS

johan en Mari)k< J|

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

J
Meer plezier van uw bril

Ontspiegelde glazen
van Rodenstock.

Er beter uitzien zonder schittering.

DE OPTIEK SPECIAALZAAK

A.GROOTKORMELINK
optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1771

Kerkstraat 6

2 grote KOMKOMMERS 2.50

Kg malse goudgele ANDIJVIE

Grole Galia MELOEN

Uit de rauwkostkeuken:

WORTEL-PREI SALADE 500 gr

2.95

RADIJS-ANANAS SALADE
500 gr 3.95

Gaat Uw kind het nieuwe schooljaar naar de

stad naar school?

UNION fietsen zijn 1 jaar gratis verze-

kerd tegen diefstal en total loss en verkrijgbaar

in diverse hippe kleuren.

NECHTEUN/ON
KOOPJE B/J DE
FIETSENVAKMAN!

MIJN VAKMAN:

Fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Tel. 2888 - Hengelo Gld

Verkoop
Bloemenkas

Kerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Fa.lWijnbergen
Geslaagd - geslaagd - geslaagd - geslaagd - geslaagd - geslaag d - geslaagd - geslaagd - geslaagd - geslaagd - geslaagd - gesla
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Wat was ook alweer het meest geslaagde carfeau bij de eindexamens?

JUIST!!
LOEMEN KLEUREN «JE DIPLOMA
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Rozenkoker + kaartje 2.25 Gemengd boeket 5-95 Rozen + gips 5.95



VOOR AL UW ONDERHOUD VAN GASGESTOOKTE TOESTELLEN zoals C.V. KETELS, GEISERS, BOILERS

^ORDELMAN& DIJKMANTECHN. INSTALL BURO

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1285

GERRIT KLEIN GELTINK

en
JOLANDA EGGINK

gaan trouwen op vrijdag 14 juni 1991
in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
in de Goede Herdjer Kapel in de Veld-
hoek door ds. P.F. de Vries.

De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal ,,De Radistake", Twente Route
8 te Varsseveld.

Ons adres: Veengoot 10, 7025 CX Halle

Dankbaar en blij hopen wij met onze kinderen,
kleinkinderen en moeder op zaterdag 8 juni ons
40 jarig huwelijk te vieren.

B. A. LUESINK

H. G. LUESINK-JANSEN

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal „Den
Bremer" te Toldijk.

7255 KW Hengelo Gld, juni 1991.

Bruinderinkweg 3.

1941 - 1991

In plaats van kaarten

Op 12 juni a.s. hopen we met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest te

vieren.

GERT EN ZWEN BLOEMENDAAL-GREUTINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in bar-bodega
„'t Pantoffeltje" te Vorden.

Btoerrren zijn erg fijn,
maar ons plekje <is erg klein.

7234 SH Wiöhmond, juni 1991.
Hackforterweg 33.

1892-1992

Vereniging tot stichten en instandhouden van
scholen met de Bijbel te Hengelo Gid

is op zoek
naar OUDE FOTO'S, DOCUMENTEN, KRAN-
TENKNIPSELS, LEUKE ANEKDOTES etc. etc.
die iets te maken hebben met de scholen van
Hengelo, Bekveld en Varssel.

Foto's e.d. die men tijdelijk afstaat, worden
gegarandeerd teruggegeven.

U kunt hierover kontakt opnemen met de heer

M. HOOGEVEEN,
Ruurloseweg 33 - 7255 DG Hengelo Gld
Tel. 05753-2022

Hartelijk dank voor alle bloemen én felicita'Jes
die we ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan
hebben ontvangen

TAXIBEDRIJF LAMMERS
BEF7T EN ANJA LAMMERS
Hummoleseweg 12 - 7255 AH Hengelo iGld

VERANTWOORD AFVALLEN?

Bel voor een persoonlijk dieet naar

DIËTISTE

H. ZWEERINK-STEGE
Bakermarksedijk 15 - 7223 KJ Baak

lel. 05754-1809

ANJERCOLLECTE

16 t.e.m. 29 juni 1991

door de muziekver. Concordia - Crescendo en

St. Jan en de majorettever. Hengelo Gld

KNIKARMSCHERMEN:
elke tuin een sfeervol terras
Knikarmschermen kreëren koelte op warme
zomerdagen en een gezellige terrassfeer.

De 'hoeveelheid schaduw regelt u zelf met de
uitval. De doorloop büjft a'ltijd vrij, omdat armen
aan de zijkanten ontbreken.

Informeer naar de vele mogelijkheden!!

Wij leveren natuurlijk ook:

uitvalschermen
markiezen - screens
rolluiken

ZONWERING:
optimale bescherming - dekoratief
betaalbaar

GISBERGEN
woninginrlchtjng
textiel en babymode

'••:•:'• ••> :̂::::::x:::::x:::;̂ :-:::-::

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Fietstochten
voor groot en klein
Dinsdag 11 en donderdag 13 juni
kunt u 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur bij
„Den Bremer" in Toldijk starten voor enkele
mooie FIETSROUTES.

De onkosten zijn f 7.50 en voor kinderen t.e.m.
12 jaar f 5.—

Al's sifuitstuk kunt u dfe 2e avond een gratis
pannekoek eten.

TOT ZIENS

Organisatie: Stichting Oranjefeesten
Toldijk

/TIG*
De snelle slimme zitmaaier.
Maaibreedte 67 cm. Capaciteit
4600 m/uur. 6 pkTecumseh
motor Stap op de Garden voor een

-3996:-2990,-
VII LA 8 Zicht op het werk met de Villa

frontmaaier. Maait onder
struiken, banken en langs
bomen. Maaibreedte 85 cm.
Capaciteit 6200 m'/uur.
8 pk B&S motor.

-6490-

5490,-

ƒ 10OO,OO geldt alleen voor
inruil ZITMAAIER

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Toldijkseweg 9 - Steenderen - Tel. 05755-2005

YAMAHA
GAZONMAAIER

Verhuur Vertikuteermachine +
Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

ORANJECOMITE HENGELO GLD

De opbrengst van de collecte via de bekende
„Oranjegift" enveloppen bedroeg cfit jaar

f 6423,40.

Onze hartelijke dank hiervoor!

Tevens gaat onze dank uit naar die firma's en
instellingen die de optocht hebben willen spon

soren. Dit zijn:

Woninginrichting fa. Disbergen
Stigro Ned. Grootkeuken techniek
Edah supermarkt
Kapsalon Memelink
Harmsen vakschilders
Kapsalon Wuestenenk
Harmsen Uzerwaren & Gereedschappen
Apotheek Hengelo Gld
H. Waenink ,,de Zwaan"
Stratenmakersbedrijf Wolsink

Café Wol brink
Garage Ridderhof
H.C.I. bouwmaterialen
Café rest. v.d. Weer
Fa. Kohier opticien
Bouwbedrijf ,,de Eendracht"
Drukkerij Uiterweerd
Lubbers woonwinkef
Bakkerij Bruggink
Bakkerij Hekkelman
Hotel Langeler
Kapsalon van Onna
Fa. Ordelman en Dijkman
G. D. Wullink tuinbouw
Visthandel „Hengel"
Memelink assurantiën
Drukkerij Wolters
Bouwbedrijf Cuppers
Hoveniersbedrijf G. J. Bosman
van Aken assurantiën
Rabobank Hengelo-Keljenborg
Fa. Wijnbergen
Woningbouwver. „Thuis Best"
B. Hartelman motoren
Metaalwarenfabriek Go'ma bv

Bij TACX SCHOENMODE
zijn div. voorjaarsmodellen

in prijs verlaagd

Deze schoenen zijn te herkennen aan de

WITTE PLAKKERS met RODE OPDRUK

Ook in het PORTIEK hebben wij altijd

speciale aanbiedingen

TOT ZIENS bij

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld <- t.o. jcmeen-
tehuis - Tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

Fa. üolij
Expeditie- en transportbedrijf
annex tankstation

vraagt op korte termijn

OPROEPKRACHTEN
m/v

voor één van haar bestel- en afhaal-
diensten

— Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar

— In het bezit van rijbewijs B

— Enthousrast, actief en goede con-
tactuele eigenschappen

Voor sollicitaties kunt u telefonisch 'n afspraak
maken op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur

FA. JOLIJ

Hummeloseweg ,21 - 7255 AE Hengelo Gld
Tel. 05753-1283

SNITZELS 100 gr 1.50

MOSTERDSPEK 100 gr 1.40

RUNDERROLLADE 100 gr 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

TeL 05753-1321

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

O

GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop Audi 80 1.8S
blauw metallic, getint glas
stuurbekrachtiging, bouw-
jaar 2-6-'90, 45.000 km
Inl.: 05753-1058

Te koop Sharp groepen-
kassa, 3 jaar gebruikt
Inl.: 05753-1058

Te koop gevraagd door
jong stel woning of boer-
derijtje in het buitengebied
van Keijenborg of Hengelo
Brieven met korte omschr.
van het geheel en evt.
vraagprijs onder no. 23
bureau de Reclame

Biedt zich aan 19-jarige
voor rundveebedrijf
Tef. 05753-2932

7.95
met gratis

boemerang en frisbee
OP VERTOON VAN DE

JUNI-BON UITJE
WIGWAM KALENDER 1991

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Te koop kunstmest-
strooier en hogedruk spuit
voor trekker. Toldljkse-
weg 11, Steenderen
Tel. 05755-1451, bgg 2005

Afvaihout gratis af te
halen zaterdag tussen 10
en 11 uur.Meubelfabriek
Lenselink, Vordenseweg
50 Hengelo Gld

GEVRAAGD een

WINKELMEISJE
Sollicitaties naar

Attent • van der Mondt
Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo Gld

Tel. 05753-1392

FIETSTOCHT
zondag 9 juni a.s.

Start tussen 13.00 en 14.00 uur
bij café „de Zandheuvel"
Ruurloseweg 80 - Hengelo Gld

DEELNAME MOGELIJK VOOR IEDEREEN

CONCOURS HIPPIQUE 9TEENDEREN
Zaterdag 8 en zondag 9 juni is er een tweedaags
concours huppique te Steenderen dat georganiseerd
wordt door de L.R. „Zevensteen" en P.C. „de Vier-
sprong".

Be-i.de dagen i's er een grote deelname van dressuur
en springruiters uit aile delen van het land.

Zaterdagmiddag wordt de Rabo acht- en viertallen-
wedstrijd verre-den, aanvang 13.00 uur.

Zondag is er een selectiewedstrijd voor de Gelderse
kampioenschappen.

Beide dagen beginnen de wedstrijden om 9 uur en
het wordt ge*houaen aan de Spaensweertweg bij d,e
Bronkhorstermolen tussen Steenderen en Bronkhorst

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

De laatste schrijfavond van het seizoen is op woens
dag 5 juni in „de Bleijke" van 19.00-20.30 uur.

Het gaat om een hoofdredacteur in Tunesië, een
Jehova's getuige in Kameroen en een pater in de

Volksrepubliek China.

Op vrijdag 7 juni is er nog gelegenheid te schrijven
in de bibliotheek, van 15.30 tot 16.30 uur.

Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

DUBBEL KAPPERSSUCCES BIJ
KAPSALON LURVINK
Op maandag 27 mei j.l. zijn zowel Annemieke Hen-
driksen als Rini Hermans geslaagd voor het vak-
dj'ploma Herenvak.

Dit houdt in dat Annemieke en Rini nu Ie kapster
zijn in het h eren vak.

Zij zijn reeds in het bezit van de diploma's 1e kapster
damesvak.

Kapsalon Lurvink kan met zijn gediplomeerd per-
soneel nu goed uit de voeten.

ANJERCOLLECTE
Van 16 tot en met 29 juni a.s. wordt de huis-aan-
coilecte van het Anjerfonds gehouden.

In deze gemeente gaan leden van de muziekver. Con
cordia. Crescendo en St Jan en de majorettever.
Hengelo Gld de inzameling houden.

Deze verenigingen mogen ook 1/3 gdeelte van de
opbrengst behouden, daarnaast geeft het Anjerfonds
extra gelden voor culturele aktiviteien

Geef voor de ciAiur, d'ie je Hef is.



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

Slagers achterham

100 gram li

Schwarzwalder schinken

100 gram Lml\J

Gekookte Gelderse worst

100 gram V. O 9

AH volle yoghurt

liter

AH boeren zacht bel. kaas

13.50

Slijterij „De Zon"
Bokma jonge jenever

titer 20.95

Florijn kersenbrandewijn

12.95fiter

Mager ribstuk

500 gr 6.48 kg 1.98

AH Zaans volkoren brood

1.99800 gram

AH chips
naturel of paprika

200 gram 0.99
AH festival mini bolletjes

1 00
4 soorten 10 voor l •«/v

Granny Smith

11/2 kg 3.99

Uit de weekadvertentie

Bami-nasi-macaroni

kg Z.99

AH Frou Frou

250 gram 1.45

Hero sinaasappelsap

liter 1.30

Eurogrill briketten

zak 6.95

Hotelcake

500 gram 2.19

Boerensoepgroente

350 gram li

Maandag 10-6-'91

Schouderkarbonade

kg 6.98

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

tf ff

KETTLER-
Tuinspeelgoed

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

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

CPB BIJEENKOMST

Op 15 mei vond de laatste bijeenkomst van d'it sei-

zoen .plaats en nadat het huishoudelijk gedeelte was

afgewerkt en de mededelingen gedaan waren, was

het de beurt aan mevr. R. Abbink die met haar leer-

lingen een modeshow hield die klonk als een klok.

Mevr. Bosman fungeerde als lad -spaeker en ver-

telde over de kleding en de gedragen sieraden en

tassen die zij verkoopt in haar zaak Demi-byou in

Vorden.

De leerlingen van mevr. Abbink brachten voor de

pauze de kinder- en winterkleding, allemaal door hen

zelf gemaakt op naailes.

Na de pauze werd de zomerkledïng gepresenteerd

en de aanwezige dames hadden niets dan lof over

het geshowde.

Nadat de mannequins met een roos en de kinderen

met een andere attentie verrast waren, kreeg mevr.

Abbink van de voorzitster een enveloppe met inhoud

aangeboden.

Mevr. v.d. Velde s'loot de avond en wenste een ieder

prettige vakantie toe.

AFSLUITING'CURSUS ASSISTENT-DIRIGENTEN

Op dinsdag 11 juni a.s. zal in „Ons Huis" te Hen-

gelo Gld de afsluiting worden gehouden van de door

SAMO GeOderland georganiseerde cursus voor

assistent-dirigenten.

Het dbeli van deze cursus is: het kunnen vervangen

van de dirigent tijdens de repetitie, bij serenades,

aubades e.d,.

Gedurende 11 lessen (4 theoretische en 7 praktijk

lessen) hebben de cursisten o.l.v. cursusleider Piebe

Bakker zich de slagtechniek eigen gemaakt en

enkele werken ingestudeerd. De praktijklessen zijn

gehouden bij harmonie- en fanfarekorpsen in de

provincie Gelderland.

Aan de afsluiting op 11 juni zal medewerken de chr.

muziekver. Crescendo uit Hengelo Gld. De aanvang

is 20.00 uur en de toegang gratis.

HAMOVE ORGANISEERT TOERRIT VOOR MOTOREN

Motorrijden is in. Dit wordt ondermeer bewezen door

de explosieve groei voor het aanvragen van het

motorrij-examen.

Op deze tendens wil de Hengelose auto- en motor-

vereniging Hamove inspelen met het organiseren van

een toerrit voor motoren op zondag 16 juni a.s.

Vanaf 10.00 uur kan er voor deelname worden inge-

schreven in café 't Hoekje, Spalstraat 1, Hengelo Gld

waar vanaf 10.30 uur het vertrek plaatsvindt voor

een rit van pl'm 200 km., die bepijld is.

Aan alle deelnemrs wordt een fotocopie van de te

rijden route overhandigd en mocht men met pech

onderweg blijven staan is dat geen probleem, want

een bezemwagen zal de route ook rijden.

Met het organiseren van deze toerrit pakt Hamove

weer een tradütie op, want in het verleden werd al

menigmaal een toerrit georganiseerd.

TRIATHLON HENGELO GLD
Over enkele weken, namelijk 30 juni 1991, is het weer

zover. Dan zal de tweede triathlon van Hengelo Gld

plaatsvinden.

Gelet op het succes van het vorig jaar verwacht de

organisatie dit keer nog meer enthousiaste deel-

nemers. Zo links en rechts valt het op dat diverse

.personen a) serieus met de training voor ditt evene-

ment zijn begonnen.

De organisatie is volop bezig een en ander in goede

banen te leidden. In verband hiermee wordt een ieder

die mee w,?! doen, zich vóór 10 juni a.s. op te geven.

Op 30 juni a.s. wordt het publiek in grote getale

verwacht bij zwembad het Efderink te Hengelo Gld

dat onlangs een grandioze face-lift heeft ondergaan

en dat mede bij zal dragen aan het siagen van deze

dag.

ASPIRANTEN QUICK '81 KAMPIOEN

De korfbalvereniging Quiok '81 kan wederom een

succes in haar analen bijschrijven.

Jongsleden werd het aspirantenteam kampioen in het

veld competitie. De beslissing viel tijdens een span-

nende wedstrijd tegen SEV uit Zelhem.

Nadat Quick J81 met 3-0 had voorgestaan, wist SEV

terug te komen. Uiteindelijk kon men zich met 4-3

kampioen noemen.

Het enthousiaste aspirantentaem bestaande uit

Tamara Jansen, Miriam Kappert, Renate Walgemoed

Angela Zwiep en Mike Lamers, Edzo Oosterhuiis,

Gerhardus Oosterhuis, Denny Peters, Niek Veenhuis

wordt getraind door Miohel Kappert en Miranda Bee-

nink. Een training die zoals blijkt zijn vruchten heeft

afgeworpen.

JEUGDDRIEDAAGSE GROEP 8 VAN „DE LEER"

Op zondag 9 juni a.s. gaan de leerlingen op de fiets

naar hun nieuwe onderkomen in Arnhem.

Met als uitvalsbasis jeugdherberg „Alteveer" hopen

zijn het nieuwe programma weer te realiseren.

Dit jaar is afs thema gekozen: „Wat vandaag nog

onbekend is, rs morgen alledaagse werkelijkheid.

Tijdens deze dagen wWlen zij echter ook stilstaan

bij de noden in deze wereld.

Al jarenlang ondersteunen de leerlingen van groep 8

het nrvissie-zendingswerk van pater WiMem Erinkveld

op de Filipijnen.

Hij geeft kansarme jongeren die hun bestaansrecht

elke dag moeten bewijzen, zich op een betere toe-

komst. Het zijn jongeren die leven op de vuilnis-

belten van Manilla, de z.g. Smokey Mountains.

Door onze en uw hulp kunnen zij 'n opleiding volgen

en na afloop daarvan in hun eigen onderhoud voorzien

De leerlingen fietsen daarom deze drie dagen ruim

100 km ten bate van dit missie-zendingswerk.

Zij zullen daarom de komende week met een inteken

lijst bij u aan de deur komen en u vragen om hen

financieel te steunen.

De opbrengst hiervan zal zo spoedig mogelijk be-

kend worden gemaakt.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 21 tot en met 27 mei 1991

Een inwoner van Keijenborg raakte in Hengek» zijn

afgestoten fiets kwijt. Er staat een postcode in.

Een eigenaar van een Mercedes personenauto

meldde dat op donderdag 16 mei 1991 onbekenden

de Mercedesster van de grJfl hadden afgebroken. De

auto stond toen aan de Elderinkweg bij het gemeen-

telijk sportpark.

Een uit Si'lvolde afkomstige automotbülist is bekeurd

terzake het knoeien met de beide kentekenplaten

van zijn auto.

Op beide p-faten had hij een letter veranderd. Dit

verkeersmisdrijf zal voor hem nog een onaangenaam
staartje krijgen.

Bij een Hengëlo's bedrijf trad het alarm in werking.

De oorzaak hier was een (stroom)storirvg. Het appa-

raat werkte dus goed, maar voor ons was het loos

alarm.

Bij het achteruitrijden reed een automobilist tegen

een andere op de Kerkekamp staande auto. Na de

botsing verdween de dader. Oplettende getuigen

namen voor ons en de benadeelde het kenteken op.

De ,,doorrijder" kwam uit Zelhem.

In de Spalstraat kwam een automobilist bij het uit-

rijden van een in- en uitrit in aanraking met een

andere auto. Slechts aan 1 auto ontstond een beetje

schade.

Op de Kieftendorp reed een automobilist een fazant

aan. Dat gebeurde in de berm. De automobilist reed

volgens getuigenverklaringen de berm in om de

fazant aan te kunnen rijdien. De direct gewaar-

schuwde potitie kon de fazant bij de „stroper"

thuis inbesJagnemen en terzake onbevoegd jagen

met een ongeoorloofd middel, werd PV opgemaakt.

Twee zwem^iefhebbers zijn bekeurd omdat ze na

sluitingstijd een duik namen in het gemeentelijk

zwembad.

Een automobilist raakte de macht over het stuur kwijt

en belandde ongelukkig in de berm. Zij en haar 4

kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis

te Doetinchem. Een kind ligt nog in het ziekenhuis op

de afdeling intensieve zorg.

Dit ernstig ongeval vond plaats op de Lankhorster-

straat.

In Keijenborg werd weer eens een straatnaambord

vernield.

Gevonden voorwerpen:

Op de eigenaren liggen nog te wachlen 1 nemef huis

sleutel. 1 vulpen en 1 sohilderstrap.

Voorts zijn er een aantal mensen wat kwijtgeraakt.

Heeft u iets gevonden, meld het ons dan even.

B. J. EIJSINK

WERELDKAMPIOENSCHAP ZIJSPANMOTORCROSS
IN BEUERN '(DUITSLAND)

In Beuern (Duitsland) zo'n goede 300 km van deze

omgeving verwijderd, wordt zondag 9 juni a.s. de

Duitse ronde om het wereldkampioenschap zijspan

motorcross verreden op de schitterende baan am

Stirnberg, waar een gedeelte van het parcours zich

door een boomgaard sfingert.

Veel Nederlandse zijspanfans zullen ongetwijfeld op

zondag 9 juni richting Beuern gaan en niet onterecht

want na de Grand Prix van Portugal zijn de nieuwe

leiders in het klassement Elmbert Timmermans en

Ene Verhagen. Zij wonnen op 26 mei j.l. op over-

tuigende wijze de biede manches. Vielen zij voor-

gaande jaren dikwijls in zeer kansrijke posities uit,

tot nu toe heeft de pechduivel bij hen nog geen be-

zoek gebracht. Zij zullen daarom a.s. zondag in

Beuern allies in het werk stellen om de zeer snelle

baan weer hoog in het klassement te eindigen. Veel

tegenstand mogen zij daar verwachten van de

wereldkampioenen Benny Janssen en Frans Geurts

van Kessel die dit seizoen al enige malen door pech

niet in de punten zijn gevallen. Zij zuilen er alles aan

doen hun wereldtitel zo duur mogelijk te verkopen.

Speciale aandacht zal tijdens deze wedstrijd ook

naar de Duitse combinaties uitgaan. Zij rijden immers

een thuiswedstrijd. Verdere kanshebbers zijn o.a. de

Belgen Ramon-Strubbe en de Zwitsers Fuhrer- Stett

er.

De eerste start van het wereldkampioenschap

zijspan in Beuern is om 13.30 uur, terwijl de tweede

mache om 15.45 uur begint.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

tofofp
lijn S 070-614614 DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK



,Het Heilige Vuur

is hier een

eeuwige vlam/7

Nol van Veluwen,

directeur/ Zutphen

„Iedereen gaat

hier met plezier

naar z'n werk.

En dat is goed te

merken. Niemand is

te beroerd om wat

extra's uit de kast

te halen, een paar

passen harder te

lopen. De kracht

van dit bedrijf is

dat we allemaal datzelfde Heilige Vuur bezitten.

V Werkt aanstekelijk en het dooft nooit."

ROZENGAARDS
g g g g vvijiiDEa^gg"

0
***

GEZELLIGE BRADERIE

WOENSDAG 12 JUNI A.S.
op het schoolplein aan de Rozenstraat, Hengelo Gld

van 16.00 tot 21.00 uur

VELE ATTRAKTIES voor groot en klein, o.a. rommelkraam, rad van
avontuur, ballero enz.

Tussen 18.30 en 1,9.30 uur verzorgt de Boerendansgroep van
"Concordia" een optreden.

U bent van harte welkom!

JosHerwers
HENGELO GLD./ZUTPHEN

3 NISSAN

Hummeloseweg 10,

Hengelo Gld. Jel. 05753 - 2244

Ind.terrein De Stoven 25, Zutphen,

Tel. 05750 - 22522

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

GEVRAAGD

vakantiewerkers
voor o.a. aardbeien plukken

Nu telefonisch op te geven tussen 17.00 18.00

uur bij

G A R R I T S E N
AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-
BOERDERIJ

Toldijk - Tel. 05755-1361

Rommelmarkt Keijenborg
ZONDAG 7 JULI A.S.

Ophalen en bezorgen materiaal
voor deze ROMMELMARKT t.g.v. muziekver.

ST JAN te Keijenborg

Willen de mensen

buiten de bebouwde kom
van Keijenborg en Velswijk hun beschikbaar
gestelde BRUIKBARE materiaal bezorgen

op zaterdag 8 juni a. s.
bij fam. Mullink, Bronkhorstterstraat <9
weg Keijenborg - Steenderen

Ziet u hiervoor geen mogelijkheïd, dan kunt u
bellen, tel. 2462 of 1368

Wij komen het dan graag bij u ophalen

Binnen de bebouwde kom
van Keijenborg en Velswijk wordt het die, dag
zoals voorgaande jaren opgehaald.

Gelieve het plm, 10.00 uur klaar te zetten

Unaniem gekozen!

Na de Gaze'le Road Cruiser in 1988 is nu

de Gazelle Randstad door de deskundige jury

unaniem gekozen tot 'Fiets van het Jaar* 1991!

De Gazelle Randstad is
ontwikkeld voor veelvuldig
gebruik in de bebouwde kom
en vergaand bestand tegen
diefstal en vandalisme.

Typisch een fiets van deze

tijd, maar dat geldt natuurlijk ook voor de rest

van de Gazelle familie.

Stuk voor stuk fietsen die zich onderscheiden

door eigentijdse vormgeving en

techniek.

Niet voor niets is Gazelle de

meest gekochte fiets in Nederland

Kom bij ons kennismaken met

deze populaire familie!

Opnieuw een winnaar van Gazelle! 66

BINGO
t.b.v. Majorettever. E.M.M.

VRIJDAG 7 JUNI

Zaal Wolbrink
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur - HOOFDPRIJS f 200,-

Verder vele andere prijzen

Geslaagd!

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 • 1374

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES

HENGELO GLP

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 1 8 - 2 6 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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 JUNI

Remigiuskerk

10 uur mevr. A. Eikenaar

Gezinsdienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds de Vries

Verzorgingscentrum „De Bleljke"

10 uur ds A. P. Rasch

Vrijz. Herv. Kerk
10 uur dts F. Dljk-Derksen, Stedum (Groningen)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 8 juni 19.00 uur Gezinsviering

Zondag 9 juni 10 uur Woord- en Comm.dienst
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 11 juni 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.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

8 - 9 juni

N. E(Jck (praktijk dr. Hanrath)

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 speciaJistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstjjden 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, tel. 05753-1397
KeUenborg: 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 Keijenborg

Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00

tot 11.00 uur.

Keijenborg in ,,de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zel'hem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- 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

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 gezondheüdszorg. 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
eir» 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

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


