
61e jaargang no 15 dinsdag 7 april 1992 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Tuldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

EEN STUK FLEURIGER...
Op woensdag 8 april a.s. openen wij op feestelijke

wijze de deuren van onze nieuwe zaak Fleur Decor in de
Kerkstraat te Hengelo. Fleur Decor is een exclusieve speciaal-
zaak in bloemen, boeketten, bloemstukken en kade-artikelen.
Naast een grote sortering verse bloernen hebben we ook een
uitgebreid assortiment zijdebloemen J

Kom gerust even langs om een kijkje te nemen.
Op 9, 10 en II april ontvangt iedere klant een leuke attentie,
zolang de voorraad strekt. Voor de kinderen hebben we een
leuke kleurplaataktie met schitterende prijzen. En omdat het
toch feest is trakteren we iedere 15e klant op een fleurige bos
bloemen!

Bovendien laten we u het hele jaar door nog eens
profiteren van extra voordeel; bij iedere 10 gulden die u in
onze zaak besteedt, krijgt u een stempel op een stempelkaart.
Een volle kaart betekent 5 gulden voordeel!

KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4165
gjiltfflf 'S MAANDAGS GESLOTEN.

Welkom in de Kerkstraat:

*Decor
en maak er wat van!

Fleurig en feestelijk zaken doen

U toegewenst door:

Papierwaren - Feestartikelen
Boek- en Kantoorboekhandel

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Kerkstraat 6

10 grote Kiwi 2.95
3 kg Conference Handperen

6.95
1 baal prima Klei-aardappels

6.50
Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr Bietensalade 3.95
500 gr Voorjaarssalade 3.95

Klein Westland wenst Fleur
Decor veel succes toe.

Bloemen
verkoopkas

Volop Potnarcissen 2 stuks 4.95
Kaarseieren 7 stuks voor 4.95

Enorme keus in Paasartikelen in
onze Paashoek.

Welkom in de Kerkstraat Fleur Decor.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Haal Pasen nu al in huis met

zo'n gezellig PaaSGJ van
Bakkerij Kreunen

Hartelijk welkom in Hengelo,
Fleur Decor en veel succes.

Bakkerij Kreunen
speciaalzaak in brood en banket

Proficiat Fleur Decor.

Van harte welkom in
de Kerkstraat.

GLAS-VERF-BEHANG

Het is al weer een jaar
geleden dat wij onze zaak

verbouwd hebben.

Om dat niet zomaar
voorbij te laten gaan krijgt
U t.e.m. zaterdag 11 april

10% korting
op alle stoffen

Wij wensen de firma Fleur Decor
heel veel succes.

Schröder mode

Hengelo Gld

WIM VAN ONNA
K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7, Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

Wij wensen Fleur Decor
veel succes.

Woensdag 8 april a.s.
showen wij voor U onze

Voorjaars- en
Zomerkollektie 1992
show's om 10.00 en 14.00 uur.

Uw stoel, hapje en drankje staan
voor U klaar!

Tevens ontvangt U bij aankoop
van 8 t/m 11 april

een leuke praktische attentie

Welkom aan onze nieuwe buren,
Fleur Decor.

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235



Vlug klaar en
eesteliik •

'

Keurslager!
MAGERE

SPEKLAPPEN

500 gram

VERSE

KIPPEPOTEN

1 kg 4.95

vleeswarenspecial

GEVULDE
PAASROLLADE

285
100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

GEVULDE
PAAS-

HAASJES
100 gram

285
Gekruid gehakt en

mals varkens-
vlees: een smake-
lijke verrassing. 30
minuten zachtjes

braden.

Alleen op dinsdag
VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

DEZE WEEK:

,500 gram Saucijzen
(max. 2 kg. per klant) *

_Volgende week:
" Hamlappen

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

BENETTON

Benetton horloges in trendy kleuren vanaf f 79,-

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

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

RIBLAPPEN
5GO gram 8.05
HAMBURGERS
per stuk 1.1 S

ZURE ZULT
100 gram 1.05

PAARDE ROOKVLEES
100 gram 2.35

SLAGERIJ
RATER1NK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-Ï301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

H

i<
* RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK
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HARDE BOLLEN
van 0.50 voor Q.40

M i
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Bakkerij Bruggink j Zaterdag 25 april in sporthal „de Kamp"

I RUSTEVLAAI
S GEVULD MET SLAGROOM EN CHOCOLADE *

a van 7.50 voor g.95 l
O M

3WHVM aa NV A - Haxxva aa MVA

KOFFIECONCERT

BOH FOITOCH
& flans Keuper

ZONDAG 12APRIL AANVANG 11.30 UUR

ENTREE FL10.- INCL. KOP KOFFIE

IN PARTY-RESTAURANT "DE SMID" TE KEYENBORQ

!'

Notarispraktijk Schellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
"langstlevende-testament" gemaakt. Eén belang-
rijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van
één van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het "Bijdrage-
besluit Bewoners van Bejaardenoorden" kan tot
gevolg hebben dat de niet uitgekeerde erfdelen van
de kinderen door de langstlevende moeten worden
aangewend ter bekostiging van het verblijf in een
bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niet te voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn voor-
gangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact met
mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.
Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat
velen deze publikaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld
Tel. 05753-3939

DE KA AS PLAN K

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

20+ Halvetta óók Komijn

•

Boeren Jong Belegen

500 gram

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

Praktijk voor HOMEOPATHIE
G. W. Leusink

Praktijk gericht op:
maag-darmklachten, kouwelijk zijn,
allergie, migraine, moeheid,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak

Met Pasen op z'n
Paasbest gekleed.

KI iDING - nei even anders

WIDE FASHION

EDWIN: Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

Deze week bij
bakkerij Jozef Schabbink
afd. Brood:

AMSTERDAMS
PAASBROOD
met 100% amandelspijs

5.95

BAVAROISESX1T
afd. Banket:

per stuk

P.S. Voor de Palmpasen hefoben wij natuurlijk

haan jes - wielen - gevL haantjes

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

Eierverfmolen
Egg paint-holder

VOOR EEN ,, GEKLEURDE" PASEN

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

boekjes eierverven / deegfiguren

WILT U AFVALLEN?

. . . en kiest u voor persoonlijke begeleiding,

aan gepast aan uw eetgewoonten.

Bel dan:

Diëtiste Hennie Zweerink
Tta. 05754-1809
Adres: zie rubriek diensten

Spar Aalderink Steenderen

cassière-verkoopster
voor plm. 32 uur per week

minimaal 18 jaar

Minimum-opleiding LHNO C-niveau

Sollicitaties aan:

SPAR AALDERINK
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen



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
kentu 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 GId

geldig tot a.s. zaterdag

•

Slagers achterham

100 gram

Peperbacon

100 gram

2-59

2.89

AH Rundvlees Salade

600 gram 3.69

AH Volle Yoghurt
liter 1.35

Kaas Delicatesse

3 smaken kg

Slijterij „De Zon"
Hartevelt Jonge Jenever

liter 17.95

|Bols Bessenjenever

liter EOivO

>Maltkey Whisky drank

l
fles
i

14.95

Mager rundergehakt

500 gram 5.48 kg

AH boerenwit of bruin

800 gram Ii

Zaanse snijder

1 QQvolkoren | • v V

Paasbrood

750 gram

Chico
navelate sinaasappels

l Va kg 3.99

Maitre Paul paastaart

8 AC
•vv

Paaseitjes
209 gram
10 smaken 2.99

DE snelfilter koffie

4.66500 gram

AH ananas

8 stuks
432 gram 1.39

Hollandia teacrackers

1.39100 gram

AH A-partjes

750 gram 1.

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Peugeot
Voorjaarsshow 1992

donderdag 9 april van 10-18 uur
vrijdag 10 april van 10-21 uur
zaterdag 11 april van 10-17 uur

Onder het genot van een drankje en een hapje
presenteren wij U alle modellen 1992,

PEUGEOT
106 - 205 - 309 - 405 - 605

• Een leuke attentie voor elke bezoeker.
• Bij aankoop nieuwe auto geen kosten rijklaar

maken,
• Bij aankoop occasion vanaf ƒ 6000,--

Blauwpunkt radio type Mannheim gratis,
• Deze aanbieding is geldig van 9 t/m 18 april,

^^\ AUTOMOBIELBEDRIJF

5l\ibberl)of
Plakhorstweg 8, Doetinchem Bleekstraat 14, Hengelo GId

Tel. 08340-32851 Tel. 05753-1947

Op donderdag 9 april om
20.00 uur een flitsende

voorjaars/zomermodeshow in
zaal Langeler, Spalstraat,

Hengelo GId.

U bent van harte welkom!

DEELNEMERS MODE SHOW

mode

HUIDVER-
ZORGING

ZONNEBANK

LURVINK
KAPSALON

BLOEMIST
Wijnbergen



EQAH EDAH . EOAH: NIEUWS •:

-i--. Prijsknallers

Huzarensalade
kilo bak

2 98• 9^9van 4.19 voor

Deze aanbieding loopt van donderdag 9 t/m zaterdag 11 april '92

Groente-afdeling:

Franse Bloemkool
klasse 1 - per stuk

1 25l •ttn^*van 2.99 voor

Deze aanbieding loopt van dinsdag 7 t/m donderdag 9 april '92

Kinderen opgepast:

Leeftijd 4 en 5 jaar - 6,7 en 8 jaar

Op vrijdag 10 april kunnen jullie een
hardgekookt ei ophalen bij de kassa
en deze kleuren.
Wanneer jullie dit ei op donderdag 16
april inleveren dan is de prijsuitreiking
op zaterdag 18 april 10.00 uur.

Vlees waren-af del ing:

Profiteer nu

Schouderham
100 gram - snijvers

van 1 .98 voor

Deze aanbieding loopt van dinsdag 7 t/m donderdag 9 april '92

Mona:

Bavarois
smaken ananas - citroen en capacino

van 4.69 voor3.49
Kom vrijdag 10 april proeven

Deze aanbieding loopt van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april '92

Extra:

Holl. Soepgroente
± 250 gram

O.99van 1.98 voor

Deze aanbieding loopt van donderdag 9 t/m zaterdag 11 april '92

Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. S
E-03-72

"Z^r*

' • m .

Hotel - Café - E>e§taurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821
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ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET
KOMEN DE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)

Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN
IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN

Haal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

Dit jaar keuze uit 16 rassen POOT AARDAPPELEN.
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

VOEDERBIETENZAAD tegen concurrerende prijzen
KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Sinds 1883 een vertrouwd adres

Tel. 05753-1334
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GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 057-55-1 T&7

Philipsprije 22O.-
PHILIPB HO 4BB7 LUXE
COOLWALL FRITEUBE
Fraaie en handige friteuse met

koele wend. Met z'n handige -4 - in - 1
handgreep, kijkvenster, regelbape
thermostaat en permanent efwaa-
baar fitter een patettenbakker eerste
klas

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 APRIL

Remlgluskerk
10 uur ds Elbert

Gezinsdienst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"
10 uur ds de Vries

Goede Herder Kapel
14.30 uur ds de Vries- ds van Dorp

Belijdenisdienst

R.K Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 11 april 19.00 uur Jongerenviering

m. m. v. het jongerenkoor

Zondag 12 april 10.00 uur Woord- en Comm. viering

Dinsdag 14 april 19.00 uur Boeteviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravonc-
mis; zondag 830 uur vroegmls; 10.30 uur Hoogmli.

Maria Postel dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
rozenhoedie om 18.30 uur.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f" Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zethem

RODE KRUIS HENGELO GLD

BLOEDPLASMA-AVOND
dinsdag 28 april 1992

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-

doeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

11-12 april
Dr. Th. J. Hanrath. tel. 1277.

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,
tel. 3160.

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld
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 ooenngatllden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

11 - 12 april

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

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325. tijdens kan-
'•ooruren

KRUISWERK ÓOST-GELDERLAND
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te be-
reiken via telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3
cent per minuut). Via dit telefoonnummer hoort u
ook wanneer er in uw (woon)plaats het (uitleen)
spreekuur is.

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 11.30 tot 12.30 uur

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

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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezms- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen ven
8.30 tot 9.30 uur,

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- «n jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging m 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.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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



OPEN HUIS

Wolshop Regelink
RAADHUISSTRAAT 5 HENGELO GLD

| van &t.e.m. 11 april a.s.

Elke dag Verrassend Voordelig!
Hagelwitte

Champignons
Runder-
gehakt

hele kilo voor slechts

Kras en win één van de 300.00

Geen dag zonder...

Gouda's Glorie

Pinda
kaas
pot 350 grom

in onze slijterij

Admiraal
Jonge
Jenever
Sterfte-HW

IWBl

sterf:
mo

in eigen merk

merkartikelen!
HENGELO Zuivelweg 7

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Qld

'» Maandags gesloten

Voorbehang naar
Lenselink

Altijd grote voorraad

Ook diverse koopjes
in restanten

GLAS-VERF-BEHANG

Te koop boerenfox,
2 reu t j es, 7 weken oud,
ingeënt, ontwormd.
Tel. 05753-3887

Heel blij en dankbaar zijn wij met de geboorte

van onze zoon en broertje

Christiaan Pieter

Wij noemen hem CHRISTIAAN

Bert en Betsy Maat-Mulder

Lilian

Reinier

27 maart 1992.

H. v. Velzenplein 14,

7255 BZ Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

BAS

Zijn doopnamen zijn:

Johannes G er rit Bastiaan

MARTY, GRé EN KRISTA JOLIJ

31 maart 1992.

Hummeloseweg 21, 7255 AE Hengelo Gld.

Voor de vele blijken van medeleven, persoon-

lijk en in de vorm van kaarten, na het over-

lijden van mijn lieve vrouw, lieve moeder en

lieve oma

G. A. WEUSTENENK-MEULENBRUGGE

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

A. WEUSTENENK
kinderen en kleinkinderen

Het Karspel 42,
7255 CS Hengelo Gld.

van 9.00 tot 21.00 uur

ZATERDAG van 9.00 tot 16.00 uur

Groot assortiment breipakketten

Showmodellen volgens de
allernieuwste ontwerpen

Moderne kleuren

Luxe inbreigarens

Div. borduurwerken

Stramiens enz.

H.H. Landbouwers

GRATIS
mengmestlevering
geïnjecteerd op uw land

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.JGROOTROESSINK
Tel. 05753-1470 - HENGELO GLD

PALMPASEN 1992
Voor Palmpaasstok of Palmpaas ontbijt hebben
wij natuurlijk diverse soorten

haantjes en broodkransen
met zorg gevlochten door uw windmolenbakker

Ook hebben wij om kado te geven div. soorten

opgemaakte eieren
ZIE ONZE ETALAGE

Als extra feestelijke verrassing heeft uw wind-
molenbakker

speciale PAASBONBONS
gemaakt

HEBT U ZE AL GEPROEFD?

Bonbons uit eigen bakkerij,
een ware delicatesse

AANBIEDING:

zonder spijs 7.25

Bakkerij /GIIDE

H. HEKKELMAN
\NINCVMOLENjBXKKERS

Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

Vereniging „Het Groene Kruis"
TE HENGELO GLD.

Alg. Ledenvergadering
op woensdag 22 april 1992
om 20.00 uur in het wijkgebouw,
Kastanjelaan 2b te Hengelo Gld.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: mevr. A. Dinkel-
man en de heer F. Schreuder.
Aftredend en niet herkiesbaar: de heer H.
van Hengel. Het bestuur stelt als kandidaajt
voor de heer J. Koning.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 april
1992 schriftelijk aanmelden bij de secretaris
mevr. A. Dinkelman, Fokkinkweg 9,
7255 AJ Hengelo Gld.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

HET BESTUUR

DE KADO-SHOP
MET VELE LEUKE KADO'S

IS TOCH STEEDS

„DESPANNEVOGEL, ,

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

S^^mel1992^
CITROEN BRAND.

van florijn

13.95

CELESTO
MEDIUM SHERRV

BOEREN- \3s5?!(, 3J,
JONGEN

6.95
CÖTESDE
BERGERAC

Hl 6*5

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

PLANTEN VOOR UW TUIN
ft Coniferen
ft Rhododendron/Azalea
ft Heesters

solitair - dwerg - haag

min. 15 soorten

bladhoudend - dwerg -
rijkbloeiende

ft Vaste planten en heide ca 20° soorten

ft Rozen

ft Haag heesters

ft Bolvormen

ft Fruitbomen

ft Klein fruit
ft Klimplanten
ft Bomen

tros - grootbloemig - stam -
treur - geurende

beuk - palmboompje - hulst

sering - amandelboompje -
sneeuwbal

appel - peer - pruim - kers -
walnoot enz.

kruisbcn - aalbes - framboos enz.

min. 25 soorten

bolaccacia - witte berk - eik - beuk
judasboom enz.

Groenspecialist G. J. Bosman
U wordt geadviseerd door vakbekwame HOVENIERS

OOK VOOR:
POTGROND - TUINTURF - TURFSTROOISEL - GEDR.
MEST - COMPOST - BOOMSCHORS (los en in zakken) -
STRAATZAND - ZWARTE GROND - VELDKEIEN tot
60 cm doorsnee - VIJVERAARDE - VIJVERTURVEN enz.

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Kervelseweg 23- Hengelo G - Tel. 05753-2619, fax 2693

Nieuw
Zonnebank
met gezichtsbruiner

losse muntverkoop a
ƒ 7,50 per munt (25 min)
voor afspraak en informatie

Huldverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude Postkantoor
Raadhuisstraat 23

Hengelo Gld
Tel. 05753-3279

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 4 uur vrij-
dagsmorgens lx in de 14
dagen. Brieven onder no
15, bureau de Reclame

Te koop gevraagd vis-
hengel van plm 9,5 meter
isolatie overall en vlonder
Tel. 05753-3454

Te koop openhaard hout
beuken, berken, eiken
kachelklaar, gedroogd.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

PAASSHOW
17, 18 en 20

april a.s.
De gehele Hartman col-
lectie is binnen
in de kleuren groen, grijs,
wit enz.

Nu 4 masterclub, wit +
tafel, 134x185 (Hartman)
5 jaar garantie

setprijs 349.—

" Ambassadorclub, wit 99.—
met hangtafeitje gratis
Gratis thuisbezorgen

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Leuk om nu al op
f af el f e hebben:
x BIEDEMEIERS met

paaseitjes

x PAASEI met kuikens
x PAASEI met haas
x PAASEI met strik

Bakkerij Kreunen
Speciaalzaak in brood en
banket

Ted. 05753-1474

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraai 13, Hengelo Gld

H.H. Aardappeltelers
uw veld (je) machinaal
laten poten en aanaarden.
Bel A. Menkveld, Veer-
mansweg 12, Hengflo Gld
Tel. 05753-2136.

VOOR UW TUIN:
Bloeiende

violen en primula's
Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395



Voorjaar:
tijd voor uw tuin

Palmpasenoptocht
zaterdag 11 april

• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

• LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

• SIERHEESTERS

• COMPOST

• TUINTURF

• BOOMSCHORS

VIJVERGROKD

GAZONGRASZAAD

VELDKEIEN

Boomkwekerij - Tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Te/. 05753-7424

* haantjes vele soorten
* vogels
# broodkransen voor

op de stok
# chocolade-eitjes de

grootste sortering

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

A
,

GLAS-VERF-BEHANG

Rib- en haaskarbonade 500 g 5.45

Mosterdspek 100 gr 1.50

Gelders gek. worst 100 gr 1.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

KOFFIECONCERT
Als afsluiting van de serie maandelijkse koffiecon-
certen organiseert „Vrienden van Maria Poste!"
zondag 12 april, aanvang 11.30 uur, in party-rest,
„de Smid" een koffieconcert met medewerking van
Hans Keuper en de Achterhoekse band Boh Foi Toch

Boh Foi Toch is een band, bestaande uit Jan Man-
schot, Willem te Molder, Ferdy Jolij en Hans Keuper

Het repertoire van de band bestaat uit oen mengeling
van rythm en blues, folkrock en Achterhoekse liede-
ren, gevoed door invloeden van Engelse en Ierse
volksmuziek, dit alles gezongen hoofdzakelijk in het
Achterhoeks dialect.

Het instrumentarium bestaat uit gitaar, basgitaar,
drums en Verscheidene soorten harmonica's. Solist
Hans Keuper is vooral bekend door zijn liedjes in het
Achterhoeks dialect, aaneengeregen met teksten die
een milde maar weinig verhullende kritiek bevatten.

De begeleiding van deze liedjes vindt plaats met ver
schillende harmonica's. Juist dit instrumentarium en
de speelse teksten maken het optreden van Hans
Keuper in combinatie met de groep Boh Foi Toch
tot een aantrekkelijk luisterspel voor jong en oud.

SCHOOLVOETBAL
Woensdag 15 april worden op de velden van de v.v.
Pax de jaarlijkse schoolvoetbalwedstrijden om het
kampioenschap van de gemeente Hengelo Gld ge-
houden.

De grote scholen spelen met hun A-team om de
grote wisselbeker (in 1991 „de Leer"), hun B-team
met de teams van Bekveld en Varssel strijden om
hun wisselbeker (in 1991 definitief voor St Bernar-
dus), terwijl een aantal meisjes zeventallen hun best
doen om de hoogste prijs in hun bezit te krijgen (in
1991 „de Leer").

De winnaar van A en het beste meisjesteam gaan in
mei verder spelen in Apeldoorn om het afdelings- .
kampioenschap.

De wedstrijden beginnen 15 april om half twee.

DAMNIEUWS
DCH werd thuis winnaar van de 2e ronde sneldam-
men voor teams. Zij wonnen van Vorden, Zutphen
en Aalten, speelden gelijk tegen Dinxperlo en ver-
loren van Terborg. Van beide ronden samen werd
Vorden kampioen en DCH samen met Terborg werd
2e. Alleen op bordpunten kwam DCH 2 punten tekort
en kreeg daardoor de 3e plaats. Topscorer was H. Vos
met 5-10, 2e H. Luimes 5-7.

DCH 2 deed het veel minder goed, zij kwamen onder
aan de ranglijst te staan en degraderen naar de 4e
klasse, waarin zij vorig jaar kampioen werden.

Onderlinge competitie: A. Versteege-J. Wentink 1-1,
W. Engbers-J. Schabbink 0-2, G. Botterman^G. Wen
tink 2-0, L. Koldenhof-H. Dijkman 0-2.

J. Heijink-G. Kreunen 2-0, H. Zonnenberg-J. Vos
1-1, D. Walgemoet-G. Half man 0-2, J. Heuvelink-H.
Vos 0-2.

A. Versteege-G. Botterman 0-2, J. Wentink-H. Dijk
man 1-1, W. Engbers-B. Goorman 2-0, J. Schab-
bink-E. Berendsen l1-!.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbearijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Te koop diepvries, 300 liter inhoud.
Tel. 05755-1675.

Wij zoeken iemand die ons 3 a 4 uren per week wil
helpen met huishoudelijke werkzaamheden. Liefst
op dinsdag- of vrijdagmorgen. Fam. Pasman,
Kreunenskamp 17, 7255 WC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1159.

Te koop nieuwe gazonmaaiers, wegens bedrijfsbe-
ëindiging. Tel. 05755-2429. Na 18.00 uur.

Te koop bromfiets + helm Tomos met kickstarter,
autm. versn., weinig gelopen. Info: tel. 05753-1162

BLOEDPLASMA-AVOND RODE KRUIS
Het Rode Kruis in Hengelo Gld organiseert dinsdag
28 april a.s. een donor bloedafname-avond en wij
nodigen alle gezonde inwoners van 18 t.e.m. 70 jaar
hiervoor uit.

Immers, u hebt 5 a 6 liter gezond bloed en als u daar
van een halve liter afstaat merkt u daar zelf niet«
van, terwijl daarmee een zieke of gewonde kan wor-
den gered.

U weet misschien niet dat er dagelijks duizenden
transfusies worden gegeven met bloed en uit bloed
bereide produkten, zowel ter behandeling als ter
voorkoming van ziekten, bij operaties etc.

Helpt u dus het Rode Kruis helpen en kom op 28
april tussen 18.15 en 21.00 uur naar „Ons Huis".

UW BLOED IS BROODNODIG!!

AAN ALLE ZANGLIEFHEBBERS VAN HENGELO
EN OMGEVING
Wij repeteren 's maandagsavonds van 8 tot 10 uur
in „Ons Huis".

Wie heeft er zin om onze club te komen versterken?

Kom geheel vrijblijvend eens kijken en luisteren.

De zangver. „Looft den Heer" nodigt u gaarne uit.

GESLAAGD
Voor het diploma rijwiel- en bromfietshersteller
slaagde Michel Vlier, Julianalaan te Hengelo Gld.

Hij genoot een tweejarige opleiding bij de Stichting
VAM uit Voorschoten.

TOPSCORE KAMPIOEN
Het herenteam van basketbalver. Topscore uit Hen
gelo is zaterdag 28 maart kampioen geworden in de
Ie klasse. Volgend jaar zal er gespeeld worden in het
rayon oost.

Zaterdag moest er gc-speeld worden tegen de nummer
twee in de stand Hanza Stars uit Warnsveld. Deze
waren naar Hengelo gekomen om in een laatste
poging de kans op het kampioenschap te behouden.

In de eerste helft was het een redelijk gelijk op-
gaande strijd met een licht voordeel voor de thuis-
ploeg. Een sterk begin van de tweede helft maakte
echter snel een einde aan de hoop van Hanza Stars.

6 punten op rij voor Topscore bracht de ploeg op een
ruime voorsprong die gedurende de rest van de
tweede helft zou worden uitgebouwd naar 2 punten.

Eindstand 64-42.

Met nog 2 wedstrijden te gaan kan Topscore niet
meer ingelopen worden door de concurrentie. De
laatste wedstrijd wordt op 18 april a.s. gespeeld.

Voor zij die ook interesse hebben in de basketbal-
sport, bestaat er de mogelijkheid om geheel vrij1-
blijvend mee te trainen tot het einde van het seizoen.

De trainingen zijn op de woensdagavond in 2 groepen
van half acht tot 10 uur. Voor inlichtingen kunt u
terecht bij G. Meenink, tel. 05753-3652.

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 24 maart f.e.m. 30 maart 1992

Diefstallen:

Aangifte is opgenomen van diefstal van een fiets.

Twee andere fietsen zijn aangetroffen waarvan er
één aan de eigenaar kon worden terug gegeven,
dankzij de postcode.

Bij een garagebedrijf aan de Molenenk is de wasse-
rette-automaat door onbekenden opengebroken. D'.»
buit zal hooguit f IC.— bedragen, echter de schade
loopt in de vele honderden guldens.

Verkeer:

Tijdens een snelheidscontrole op de Ruurloseweg en
de Zelhemseweg binnen de bebouwde kom zijn op
zaterdag 28 maart 1992 meerdere personen bekeurd
terzake te hard rijden. Op de Ruurloseweg werden
tussen 13.45 en 15.00 uur 23 overtredingen gecon-
stateerd. De uitschieter reed met 98 echte kilometers
langs de radar. Op de Zelhemseweg werd tussen
16.00 en 17.30 uur 74 personen bekeurd. De hoogst
gemeten snelheid was aldaar 103 km. Terplaatse mag
50 km per uur gereden worden.

Een jongeman is bekeurd daar hij zijn bromfiets
uiterlijk had omgetoverd tot een snorfiets. Hij wilde
namelijk geen helm dragen. Echter een bromfiets
blijft altijd een bromfiets.

Hulpverlening:

Op zaterdag 28 maart 1992 heeft de Hengelose brand
weer een koe uit de gierkelder moeten bvrijden.

Het dier was door een rooster gezakt.

Aanrijding:

Een inwoonster van Vorden reed op 30 maart 1992
tegen een op de Raadhuisstraat geparkeerd staande
personenauto. Zij bleek alcoholhoudende drank te
hebben genuttigd. Het onderzoek toonde aan dat
de vrouw meer dan 2.0 promille alcohol in haar
bloed had zitten. Ter plaatse is de vrouw gedagvaard
voor de terechtzitting en is haar rijbewijs inge-
vorderd.

Vernieling:

Een inwoner is aangehouden in verband met het in-
gooien van de ruiten van de buurman.

Drie inwoners zijn aangehouden terzake vernieling
van de discobus op 08 maart 1992. Dankzij de mede
werking van enkele getuigen die zich gemeld hadden
hebben wij de daders kunnen achterhalen. De
knapen zullen zich voor de rechter moeten verant-
woorden.

Overigen:

Twee personen zijn bekeurd terzake het zoeken van
kievitseieren. De eigenaar van het stuk grond waar
de mannen zochten had daar toe geen toestemming
gegeven.

J. G. Tabor

UW BEDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG
nationale hartweek

Collecte 5-11 april

nedertendse hartstichting
giro300,bank70.70.70.600

DRUKKERIJ WOLTERS

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERS-

TEKENS

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of hin-
der verzoorzaken, zijn verboden.

Bijzondere manoeuvres

Bestuurders die een bijzondere manouevre zoals
wegrijden, achteruit rijden, uit een uitrit de weg op-
rijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van
invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de
doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van
rijstrook wisselen, moeten overig verkeer voor laten
gaan.

Een teken met de richtingaanwijzer moet worden
gegeven indien zij willen wegrijden, andere bestuur-
der van motorvoertuig willen inhalen, de door-
gaande rijbaan willen oprijden en verlaten bij wisse
len van rijstrook en alle andere zijdelingse ver-
plaatsingen.

Hier is dus een uitbreiding van het aantal malen da:
u de richtingaanwijzer moet gebruiken.

Binnen de bebouwde kom moet aan bestuurders van
een autobus de gelegenheid worden gegeven van een
bushalte weg te rijden indien door hem de wens
daartoe met een teken met de richtingaanwijzer
wordt kenbaar gemaakt.

Dit is wederom niet van toepassing voor bestuurders
van motorvoetuigen behorend tot een militaire
colonne.

Onnodig geluid

Bromfietsers en bestuurders van een motorvoertuig
mogen met hun voertuig geen onnodig geluid ver-
oorzaken.

Gevarendriehoek

Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen
en aanhangwagens moeten worden aangeduid met
een gevarendriehoek, indien het voertuig een obsta-
kel vormt en door naderende bestuurders niet tijdig
zodanig kan worden opgemerkt.

De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg
worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30
meter en in de richting van het verkeer waarvoor
het voertuig gevaar oplevert.
De verplichting tot het plaatsen van een gevaren-
driehoek geldt niet wanneer knipperend waar-
schuwingslicht wordt gevoerd.

PALMPOASEN
Nostalgie of werkelijkheid!

Eigenluk was ik ok zo'n allochtoon, zei ik, toen wi'j
veur de televisie noar de Anti- discriminatie-demon-
stratie kekken.

Vroagend kek de vrouw mien an. Now zo'n buuten-
lander die zich mos anpassen. Och, zeur toch niet zo
zei ze en kek d'r een bet jen pinnig bi'j.

Now, dat vuulde ik anders zo wel, vrogger toen ik
pas in Hengel wonen.

Overal woar ik kwam, zeien ze: i'j bunt ok gin Hen-
gelsen, dat kan ik wel heuren. Woar kom i'j eigen-
luk van dan (ni'jsgiering dat ze waan).

Och mopeln ik dan, van over de lesselbrugge.

Doar zit ik now an te denken, ok as ik in Hengel
kwam wonen. Anpassen was toen ok de beste
methode. Ok now nog.

Ik heb de fotobuuke moar es veur de dag getoverd.

Palmpoasen, 25 joar eleen, kleine zwart-wil foto's
met lachende gezichjes, trots poserend veur de
camera. Gin Sony-video, moar un Agfa clack van
vief en dertig gulden, een kado veur mien vrouw
moar meteen een rib uut mien lief.

Moar 't zag d'r allemoale schitterend uut, de kinde-
tjes met hun Palmpoasen. De stökke van olderwetse
kwaliteit konden de eeuwen trotseren as 't mos.
Echt vakwerk, gemaakt deur de echte timmerman,
Ome Bertus.

De haantjes met de krentenogen en de krakeling d'r
onder, Joa, wi' waren d'r uren met bezig, alleen al
um 't drödjen deur die harte eitjes te kriegen, met
soms meer gaatjes in de vingers dan in de eitjes zelf
Kinderen bestraffend, dat ze toch veural niet een
uur veur de optoch begon, een half haantjen hadden
op e peuzeld.

Meneer Knol, de grote animator van de Palmpoasen
optoch, liep statig veur de stoet. De muziek, had
nog niet zukke mooie uniformen as now,

Een kleurige stoet met vrolukke kinder en genietend
olders. Zol d'r echt zovölle veranderd waen, ik ge-
luef ut eigenluk niet. Kom nem d'r effen tied veur
en maak samen met de kinder weer een echte older-
wetse Palmpoasen. De ingrediënten bunt simpel.

I'j nemt un stok met kruus, een hane, een krakeling
(wel effen op tied bestellen bi'j ow warme bakker),
een paar palmtekskes, wat rozienen en krenten en
rieg ok wat eiere an un drödjen, hoef echt niet zo
super de luxe te waen en maak wat slingers (moar
denk an de vingers) en de Palmpoasen is compleet.

En dan zingend in de grote optoch:
Palm, Palm, Poasen,
Ei, Koer, Ei
Margen is ut zondag,
Dan kriege wi'j un ei.
Eén ei is gin ei
Twee ei is un half ei,
Dre ei is un Poasei.
Zoaterdag 11 april is ut weer zo wied

Groetjes P. Reporter

OVER KINDEREN MET CARA GESPROKEN
Het Astma Fonds Doetinchem e.o. organiseert in
samenwerking met het Kruiswerk Oost Gelderland in
Doetinchem een gesprekgroep voor ouders van kin-
deren met Cara. De cursus start op maandagavond
27 april a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in het wijkgebouw
bouw Burg. Tenkinkstraat 2a te Doetinchem. Er zijn
6 wekelijkse bijeenkomsten. De kosten bedragen
f 15.— per persoon.

Kinderen met Cara hebben last van hun ademhalings
wegen. Door benauwdheid kunnen ze aan een aantal
aktiviteiten niet meedoen. Dit heeft grote invloed
op het dagelijks leven van en met deze kinderen.

Veel ouders vinden het prettig om eens met andere
ouders te praten over hun Cara-kind en wat daar
allemaal bij komt kijken.

In 6 bijeenkomsten van elk 2 uur wordt o.a. infor-
matie gegeven over wat Cara is, het omgaan als
ouder (s) met een kind met Cara, voorzieningen,

ng en leefregels. Daarnaast worden adem-
halings- en ontspanningsoefeningen geoefend en
worden eigen ervaringen uitgewisseld. De deelnemers
kurr.v_-n ook zi lf onderwerpen inbrengen. Indien ge-
wenst worden externe deskundigen uitgenodigd.

Men kan zich aanmelden tijdens de voorlichtings-
avond van het Astma Fonds op 9 april a.s. in het
Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Deze avond
start om 20.00 uur. Ook kan men voor informatie en
aanmelding bellen met de kruisvereniging via tele1-
foonnummer 06-8806 (3 cent per minuut en 24 uur
bereikbaar). Opgave graag vóór 11 april.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

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

NIJMEGEN 080 - 23 QO SQ

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

q info |0
i IÜnSOTO-614614


