
61e Jaargang no 16 dinsdag 14 april 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Bakkerij
Jozef

Schabbink
inde

reclame
voor de

paasdagen

Bakkerij
Jozef

Schabbink

14.95
afdeling Banket:

PAASTAART
(om je vingers bij af te likken)

afdeling Brood:

SUPER FEEST BROOD
met 1 00% amandelspijs per stuk l \J m

afdeling Banket:

AARDBEIEN of CHIPOLATA BAVAROISE
0,7 liter

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

yoor'n • •
eestelijk

Palismenu naar
de Keurslager!
GEPANEERDE
SNITSELS

I•

MALSE
BIEFLAPPEN

500 gram w •

vleeswarenspecial

GEVULDE
PAASROLLADE

285
100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt

SPECIAL
GEVULDE

PAAS-
HAASJES

100 gram

Gekruid gehakt en
mals varkens-

vlees: een smake-
lijke verrassing. 30
minuten zachtjes

braden.

Alleen op dinsdag
VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

DEZE WEEK: soo gram

xHamlappen
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
[ROLLADESCHIJVEN

Onze dagreklames:
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

NU

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger

bruinen.

. Sctioenh«idMlon

marlanne
Felix Takkenkamp

Hcngdo (GW ) • l*. 2062

Nieuws >.

Vleeswaren:

Ontbijtspek
100 gram- snijvers

1 25• • /MB ^ffvan 1 .98 voor

Aanbieding geldig van dinsdag 14 t/m donderdag 16 april '92

Brood:

Stokbrood
wit - vers

van 1.79 voorO.98
Aanbieding geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 april '92

Extra:

Huls Metworsten
4 stuks

van 11.98 voor 9.98

ledereen
een fijn Paasfeest.

Vleeswaren:

Slagers-
achterham

100 gram - snijvers

2.25
Aanbieding geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 april '92

A.G.F.:

Andijvie
Hollandse - Klasse 1 - 1 kg

2 4Q• BI^P^^
Aanbieding geldig van dinsdag 14 t/m donderdag 16 april '92

Kinderen denk aan de

Eierkleurwedstrijd
t/m donderdag 16 april eieren
inleveren en dan zaterdag 18

april de prijsuitreiking om 10.00
uur.

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

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

Speciale aanbieding

div Groente en Bloemenzaden
8 etc• ̂ ^

1.00 per zakje

div. soorten kool/andij vie/slaplanten

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VARKENS FRICANDEAU
500 gram 6.90
ROLLADE SCHIJVEN
per stuk

LEVERKAAS
100 gram

PLOKWORST
100 gram

1.15

1.40

1.60

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

" "Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

P.S. Bestel vroegtijdig uw

P A A S R O L L A D E

SLAGERIJ

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

fiado* idee!
Sdtittwende

14 favtoott wig.
meteen

echt diomontje.

( md certificaat)

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4036

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie irtrxlïn Hr

Brood op z'n Paasfeest,
bijvoorbeeld die heerlijke

PAASSTOLLEN

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket



PIO opSuan 't ïBBJ;ssmq

«|SUBM 'H T 'A'»-» 'jyri3H AH3HrIV
l'iq UJPI<»UIUBB nfiiuoosaad tpiz uauun>i JBBf 81
•j>oj s| UBA safspiu na

•mn OO'OZ UBA

aa -aXOAVOVQSXia n^ UBB nagaap

N30301cnnA
13UI UOJIJ3AY UBB3 flAV

NPI3H 1U391V
ap ui

±3139dO
o|e§ueH ui gn|dSuop

uio>iiaM
•jnn 00' 12 ua si'Ql uassni

UBA uhz SUONOQ 3M03IN

iü aA|BL| uaeö 6ou) UBBJSJB paoiq
JBM jBB/v\zaq japuoz uB>i 's; puozaB a;p

'JBB( 99 ua si. uassni 'auassB/v\|OA

QNOAV
•vwsmddaoia

9££ JBBlj

,.smH suo., u; 'smjx apoy lau, UBA
('PIO) oiaBuan BwiapjB ap

3661 Bepsuip do

ep o BppiujBpuA 9jepe|

aBiuejd n uesua/w [J

|Sjiej6 tuocuöeis MUI
}6ueAiuo iue|>|see>|

jBeqB[u>fJ9A suo hg

3NVHSVV3I HU

ap iew wEBujeB uepjQM uiBaq uea J
uaAOU,pui3 ei

A q ujnoeujepeo s.puEijnng joop pfijozjSA uapjoM
IEZ 'aiiisinboB-aiiuauaApE ep^oo snp 'aAeBiin ezaQ

'jpiBajuaauiaB a/wnaiu uaa jeeM je IBZ 266 1 Pu!3

SaiD31N33lAI39
U8||EAJ8A 8) )LUO>)

'jnn 00 02 ue 00'6 l uessnj '266 1 IMde 9 1 BBpjepuop
do sj8pnou,i8M ue jaisaeiuebjnq UBA jnn^aajds \a\-\

uoojaiai 'smijeiuaaujee jeu. laiu ueojaudo IMBIUO^ n iun>( eijBuuojui jeew JOOA
uaujouaBaaui apuoj|BBu,do IIPA jojB ap ui jaiu JPJOM IEAJE IIQ 'p/wnogosoq

IPJOAA IJOA }OJ6 S|f 18|U |BAjBdOO|S U8 -MPOq )Bp do U8A8 BOU Jö U8Z[|M h/V\

18Z86

uapjoM ai 60M ap UBB jnn 00'8 JOOA BBpiaujBzui ap do luajp IJHA jojfi \Qy -
!ua6a« '6^ gg IBBUJIXELU BBLU imA jojfi apiapunqaB iau. -

:si piapunqaB tuBBzpueg jaq IBP UBB BiuBpsnp pnA jojB MH ipeiq -
:uapnoL| ai S|e6

ajieds 8pue6|OA ap UBB upiz puaBuup n [IM ue^aozjaA sjepBjaq ap suaiuBN
uaojouaBeaoi uapjow iaiu IBZ jazaB IPJOM jauiejuoo ap isBru iep

ÜHA jojo pieujBzaBuj imA |Oj6 uaaB IPJOM oio sapuoj|8iuBzuj ap ueimg juaiu
-oueBeeiu jefu ipjow udyyez ui IBAJV uepoqaBuBB uapjow UB>( nnAUjnj >oj6
ua |BA<Biaous piapunqaB yoo uaBBJpaBBjoz IPJOM uaise^iao^ ap URA 6ui>|jaAA
-JSA a>)[!|dpu8UAn()||!UJ uaa JOOA P 9 uaise><iao>) 'sau|u.OBLuseM 'uanais^uBq
SIBOZ 'jSBd J8uiB)uoo ezfuB ap u| ;8!u IBP imAsmq jeq |B UBBJSJBA ipjow unASjng
JOJË jepuo J8pu8|B |̂BBu,do apdo pieujjeA UBBIS IBAIB >|fi|epnou,sinui )OJ6 JOOA

B)Bp|BBqdo 3Q nnASinu. }0j6 JOOA Bepiaaiezu! apuaBjOA ep si 2661 MJde f j BepfuA dQ
•uapnogaBuBB „Bjoquafiex,, ua „oiaèuan.. uapjoq ap uapjow iuo^ ap/wnoqaq

ep JOOA suajB siv ' Lf 9 L-(£9Z90) S| jatuujnuuoo^aiaj jan 'uapiaiu ai UBB ujniBpiBB^do
sp JOOA jnn OO'SI s.BBpjapuop ^füJajm jo; u,o|z iu.oozjaA IPJOM JUOOM >)aou,piaA }o
lassjBA ui {o mo>i apMnoqaq ap uaimq ai/v\ 'lazaB uapjo/w IBBJIS ap UBB |inA jojB JOOA
6Bp|BBL|do ap do uoo/v\a6 UB>| jan 'uapiaiu a) UBB uajOAai jaaiu jaiu IBAJB ^[iidpnoijsmu,
jojB ijaoLi IUOOM Bjoquahe^ ua oiaBuan UEA LUO>) apMnoqaq ap uauuiq aiM '
uaiaouj uaqqau, BuipiaujuBB aqosiL,?;a|ai ap uj 6ui6iz(|M uaa hw iep 'i
^njp oz IPJOM u8|Bu.do uajei ai smq UBB IUAJE >)[i|apnou,smL| (OjB oio piaq^fiieBooi ap UBA

HinA dOUO N31VHJV SIRH NVV N3Q
13IAIN W HOSINOdam ONIOIZriM i3llN311V

013ÖN3H 31N33W30 30

NI HOO iaVdV • IVAdV

2661.

UdBBJA J3UIEJUOO

UBA |8)nd|S JBEU la^uiM u| laBoAauuBdg |8>|uiM
uapliisBujuado suaplii >(uuq|0/\A IBEZ jajgoe ujdjje)
-jea>(JBd do JOUJEIUOO VH'O'Q. oieBusH gnpujEQ
8 iBBjjsjaisjog>|uoja ap UBB BBpluA w/i BBPUBBUJ

igoBjqaB uapJOM ue>| J8ided pno'sjajinjsog ap -y n

jnn oo 21 UJ/I OE 'L UBA iBBJiseuojsed »P UBB
looipssnpjeuiag is ap hq siBE|djöe>|jBd ap do IEBIS
jaujEiuoo ag Bjoqueljd» e) O I O BuiBiuajaAujA^
JBEU igoBjqaB uepjom jaided pno UB^ |ude 92 do

U3QN31VX H3ldVd QHO

ueiieis a) u; deojeq ja)B| pBiiqoajab ufiz 'iseamaB uhz IBBI.S ui jeiu sl|MJ8>)[i|ep8J
aouEBp liz (ep ueuoiuee ;o uaAajgosujouaAoq S|B SZ[IM ap do moBjqaBui ueqqeu, ueJBMzaq aip 'uaueBap uaaiiv

ua>|Eiu ai pua^aq )aiu suaAaBdB 8>|li|uoosj8d uhz ua>iaozjeA UB>) luaipui ijugosjBEMzaq uaa aip
euaBao iu,DBjqo6ui uspjOM aBaiioo suo hq ̂ d|8yuu,os tunjep apujeouaBuaAoq ioj ueuun>t uajewzaq epjaaAiioiueo

ueBjzamuBB aBuaAO ap ue JOBEJAUEE ap 'BBzaB pBaoAeq iaq uassnj BBBJAUBB
ap J8AO 6ui|assiMuemoBpa6 uaa 101 usAaBaB ipjo/w piaquaBeiaB SUBABI UEP hqjBEM 'upEjqsBui uapJOM uajBMzaq
öuiiapuouj ujniBp apujaouaBuaAoq JOOA >)aaM uee 101 uauun>( '(92 tajseoi ' if9 1-E9Z90 '|9J) iu,oozj8A IPJOM gosiuojaiaj
Luojeep uaipui ua^BzspeiqaBpuoJO BuiiapjB ap do aBezui Jd) ua^nis ap uaBBji 'ufiujjaisdaojaq ap UBA apuja
isq 10} 'ujniBp azap BN '266 L !@UJ 91- 101 2661. HJdE gi UBA aBszui jei uaBB|| Bui^^mosaq-djaAMuo ep ua BBBJAUEB SQ

•uaBuBAjspuo ei BujAaBujo ap
JOOA japum p apetjos 'jBBAdB wo uepJBBwuooA UBA uaiiais iag jepuo uauajjaA ai BuiuunBjaA ap suaiueujooA uhz \\z

ojaBueH ai 8 >ilip>iui|8Lu3^ UBB ueBeiaB 'hjeisaujsuaxjBA
ue lijapnoqaeApunj^isai uae UBA BuiBizhM/Buipiajqim UJ'A-J la/vuapum ap aB|OAd6u| BuiuunBjaA epuauBAiuo
Buiiqouui 8|au,eB ap aMnaiu uaa JOOA xuiiauiiuey r S J83LI 9P UBA uaujo^aBuauuiq si BEBJAUBE uaa uau, hq )Ep

S3ll>l\n3WVZNI
ano

•ua^Ezsp8|qe6puoJO BujiapjB 'azmgaiuaauueS
uai

uaBEjpaq apujaouaB UBA uaBfu^ Duuapuiiu
•J8A |0 6ui||8isliJA uauun^ uepue6oujJ8Auiuj >o -UQ

UdBBJA a) imisaq iaq UBA 6uiu
-aizjooA aBidojjooA jo/ua Bujsjoqos aiBis UBA PBBU
ap UBA jnnisaq UBA uaniqosaB ep JOOA Buiiapjv
ap UBA jaujZJOOA ap (K) >)(iie6ouj sueaueAe s; JBH

-•'OS l / iBBBJpeq moej
•eiHu6 apBipinqDSjeA JSH pue|J8p|89 ui uiöuiuo^ Jap
suESSjoiujoo ap (iq uapjoM ai puaipaBuj 'pruMeeMj
ui ^hjaBouj oz 'luaip jjuipsdaojaq apjaaAijoujaB
18H -u|6uiuox ap naiselEiAj 8JBH [|q ueujo^ daojaq
ui imisaq suo uaSai 'uapau, EU uaBBp OC uauuiq
'apuaqqai|6uE|aq ajepai UB>| jee>ueA6aAA 18M S^BZUI
ua6u||Bdag aAaiiEJisiujiupv tmisag iau, aB|OAa6u|

uapjoM a) juaip lazaBujo aAamuijap
uaa ui leBajjBBUJ azap jo si aipnjs u|
-OLU JOOA uejeiMJ8A d) ua)0|S86 >t!!|apf!) '
ap AVI 'imojo isu, UBA anaapaB uaa uajoisaq hm
uaqqeu, UBEB ei uaBai ̂ injqaBBaM pjaa>|jaA }ip UJQ
sj8>|jnjq8668AA e6|J8AO ap JOOA U8A8|do saiienjis

8^h|JBBA86SU8Aa| Jlp IKp uIlZ >)ll|8pinp |BZ 16H 801

„SjaphjpJBu,. IEJUEB isq jujaau uEBjs jnap ap JOOA
saoBJJOiouj ap nu IBJOOA 'Si uBBisaBeo) JEEP aip jnn
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Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En va n 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
ns eens bent

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Yorkham

100 gram

Paté en Croute

100 gram

Paling salade

100 gram

2.59

1.99

3.19

AH slagroom
0,5 liter

AH Goudse licht bel. kaas

10.90

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart
drie sterren jonge jenever

19.45
Heublein Pina Colada

10.95fles

Kipfilet

500 gr 6.95 u 12-95

AH Zaans volkoren

800 gram Zal9

AH witte puntjes

6 stuks 1.0%)

AH baguettes

2 stuks 2.09

Jonagold

kg 3.99

Ola Vienetta ijs

600 ml OiVV

Goudappeltje
met vruchtvlees

0,75 liter 1.79

AH advocaat

0,5 liter

AH halve perziken
op zware siroop

LmlSt820 gram

Palingfilet

200 gram

Gerookte zalm

200 gram ïU»3U

Kiwifruit

500 gram Ii

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek LAAT UW OGEN GRATIS TESTEN
VOOR OPTIMAAL ZICHT

Ambachtelijk slager JAN STAPEL

BROEK voor vertrouwd en

HEERLIJK GEZOND PAASVLEES

Bestel Uw PAASROLLADE,

FONDUE of GOURMETSCHAAL

vroegtijdig!

Volop eigengemaakte

RUNDYLEESSALADE

Mager runderbraadstukje

500 gram S'u U

LET OP: ••

Boterhamworst

Gek. ossetong
100 gram

E 200 gram LET OP:
i

Meer dan de helft van alle Nederlanders draagt een bril of con-
tactlenzen. Behoort u nog niet tot die groep dan is het toch

belangrijk om uw ogen regelmatig te laten testen.
Daarvoor hebben we nu de beschikking over de nieuwste com-

puter-micro technologie. Deze hypermoderne apparatuur
brengt een eventuele oogafwijking direkt in beeld. Loop dus

vrijblijvend binnen en laat uw ogen gratis op vakkundige wijze
testen door uw gediplomeerde opticien.

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

PAASSHOW
Op vrijdag 17 april, zaterdag 18 april en
maandag 2e Paasdag met verrassende
aktuele woontrends

LüBBERS

WOONWINKEL
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

Y

alles uit eigen slachtingen!

! Hummelosewag 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 j

LEEMRESS
uw SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05758-1274

P A S E Nu

A D V O C A A T
in combinatie met

LIKEUR EN IJS

ZIE ONZE ETALAGE

en haal het in huis

PAASSHOW
op 2e PAASDAG van H.OÖ-17.GO uur in de SPANNEVOGEL
TIJDENS DEZE SHOW

1O pet KORTING
op Meubelen, Tapijten en Gordnen

Graag tot ziens in

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar

u zich direkt thuis voelt en waar de nazorg en

service onze naam groot maakt.

P.s. De koffie staat klaar!

iPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

mmm
lekker:

Paasschnit
met vruchten 9.95

Paastaarten v.a. 8.98
Paaspuddingen-

Aardbei, chipolata,
ananas, bosvruchten

enz. enz

7®
~+

Banket op z'n Paasbest

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket



Hotel - Café - De§tajirant ,
Zalencentrum /t?;5 >\

^f\~ > t /

•SA

De Kruitberg
Bestel nu voor de komende feestdagen onze

welbekende SALADES en PUDDINGEN

VLEESSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 6,50 p.p.

ZALMSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 8,50 p.p.

CHIPOLATA - AARDBEIEN - HEMELSE
MODDER PUDDINGEN ƒ 3,50 p.p.
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

Wij wensen U prettige Paasdagen,

L

WAAMELINK'S
Bloemisterij - Groente en Fruit

Bloemisterij-afdeling:
Haal de Paassfeer in Uw huis met o. a.:
# Bloemstukje
# Paasdecoraties
# Gemengd Boeket
# Kaarsringen, Eikaarsen enz.
# Perkgoed
# Opgemaakte manden voor binnen en buiten

Div. kleuren en prijsklassen.

Ook verzorgen wij Uw Paasgroet door heel Nederland.
Gaarne vroegtijdig bestellen.

\
Groente-afdeling:
Volop keuze uit veilingverse Groente en Fruitsoorten o. a.:
Div. Slasoorten, Champignons, Aardbeien, Meloenen en vers
gesneden Rauwkostsalades - Soepgroentes - Salades, alles
uit "Eigen Snijkeuken".

FA. WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Tel. 1334

'n Vertrouwd adres voor al Uw Bloembindwerk

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

STICHTING ZWEMBAD
Hengelo • Keijenborg
Evenals voorgaande jaren bestaat de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief
abonnementen aan te vragen, voor 1992 zijn de tarieven niet verhoogd.
De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

In Keijenborg:
maandag 13 april van 18.30 - 20.30 uur in "de Horst".

In Hengelo: op het zwembad:

dinsdag 14 april
dinsdag 14 april
maandag 27 april
maandag 27 april
dinsdag 28 april
woensdag 29 april

van 13.30
van 18.30
van 13.30
van 18.30
van 13.30
van 13.30

16.30 uur
20.30 uur.
16.30 uur.
20.30 uur.
16.30 uur.
16.30 uur.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto o f oude
sta m kaart moeten worden overgelegd.

De openstelling van het bad is bepaald op 2 mei te 14.00 uur.

voorverkoop badverkoop

ƒ125,-
ƒ 75,--
ƒ 40,--
ƒ 40,--

ƒ150.»
ƒ100,-
ƒ 55.»

PRIJZEN ABONNEMENTEN:

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen
van 4 t/m 15 jaar)

Volwassenenabonnement (vanaf 16 jaar)
Kinderabonnement (geboren na 30-04-1976)
Houders van een 65+ kaart

Bij zwemlessen is een abonnement verplicht.

Kleuters t/m 3 jaar hebben vrije toegang op het bad, mits zij worden
begeleid door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Cheques en girobetaalkaarten kunnen dienen als betaalmiddel; bank-
opdrachten worden niet geaccepteerd.

Voor zwemlessen kunt u zich opgeven bij de badmeester, indien u
zwemlessen wilt volgen dient u naast de zwemleskaart ook in het bezit te
zijn van een abonnement of een entreekaart.

MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Ria Winkelman

voel je je meteen thuis.
Of je nu aan de bar zit in het

gezellige café of onstuimig meefeest in de
grote zaal (tot 300 personen).

Alles is tot in de puntjes verzorgd.
De koude en warme buffetten, diners en

barbecue-avonden zeggen alles over de
veelzijdigheid van Herman en Ria.
Mensen maken dan wel de sfeer/

maar de omstandigheden leggen de basis.
En die zijn perfek»!

WINRËMAN
St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 05753-1267

voor als er iets te vieren valt of

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

pootaardappelen
bestellen

WAAMELINK
bellen

keuze uit 16 soorten

WAAMELINK -
KEIJENBORG

Tel. 05753-~1334~"

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Ifafowveebd
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

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

Voor Toyota is
afstand geen

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

gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;
of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;
alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
prijsopgave vooraf;
alle faciliteiten voor uw auto

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

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
Remlgluekerfc

WITTE DONDERDAG 16 APRIL
19.30 uur ds van Dorp, Avondmaal

GOEDE VRIJDAG 17 APRIL

19.30 uur ds Elbert

STILLE ZATERDAG 18 APRIL

22.00 uur ds Elbert

Ie PAASDAG
10.00 uur ds Elbert

2e PAASDAG
10.00 uur ds Reerds

Goed* Herder Kapel
GOEDE VRIJDAG 17 APRIL

10.15 uur ds de Vries Avondmaal

Ie PAASDAG
10.15 uur ds ten Have

Verzorgingscentrum „De BleIJke"

GOEDE VRIJDAG 17 APRIL
10.00 uur ds Alting Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk
Ie PAASDAG

10.30 uur ds C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Qld
Witte Donderdag 16 april 19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. het koor

Goede Vrijdag 17 april
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Goede Vrijdagviering, met zang v.h. koor

Zaterdag 18 april 20.00 uur Paaswake

m.m.v.het gemengd koor

Ie Paasdag 9.00 uur Gezinsviering

2e Paasdag 10.00 uur Woord- en Comm.viering

Dinsdag 21 april 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Ke(Jenborg
R.K. Kerk Ke|>enborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur «n
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

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! ,

18 - 19 - 20 april

N. Eijck (praktijk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Kulde wei weg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,
iel. 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 openngstUden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
18 - 19 - 20 april

H. J. Ormel, tel. 4119

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

Openstelling postbureau Rykspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Tetetoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

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

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

Kruiswerk OosV-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.
KeUenborg 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
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
N/tidden-IJssel - tel. 05751-1846.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondent!e-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. OJtmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen ven
8.30 tot 9.30 uur.

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Verenging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling b|J problemen, bel (dage-
l(Jks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 06340-
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 Baan.
Tel. 05754—1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



Café - Restaurant

't Hoekje
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

PAASZATERDAG 18 APRIL a.s,
de superformatie

WHYNOT
uit de Veldhoek

lekkere swingende Top 40 covers en eigen num-

mers zorgen voor een gezellig begin van uw Pasen

Aanvang 21.30 uur Toegang gratis

tuinvoor
VRUCHTBOMEN

LAANBOMEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

Boomkwekerij - Tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rond weg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-7424

Of U nu kiest voor een Paasontbijt of

voor een Paasbrunch, met brood en

banket van Bakkerij Hekkelman wordt

het pas echt een feest!

Wij hebben voor U
diverse soorten Paasbrood
een ruim assortiment broodjes
mini broodjes en croissants
speciaal Paasgebak en Paastaarten
Paasbonbons en Petit Fours
en nog veel meer lekkere produkten
om met de Paasdagen van te smullen

Deze week:
PAASBROOD met spijs
KERSEN CROISSANTS
PAAS GEBAKSTUKJE

1.25

NNIND/VIOLENB/1KKERS

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

ALMHOF BIOGflRDE
PUUR NATUUR

VRUCHTENKWARK Tevens het adres voor

vanille-aardbei-abrikoos uw «ivelprodukten in
GLAS.

500 gram 2.98 .. U J
Attent v.d. Mond

c*-

Speciaal voor Pasen:

Twee nieuwe exclusieve
vruchtenbrood variëteiten:

* Appel vruchtenbrood

# Victoria vruchtenbrood

Ze zien er heerlijk uit en ze smaken
nog lekkerder.

Op zijn Paasbest met brood van:

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
Beukenlaan 37 - 7255 DL Hengelo Gld.

In ons centrum vragen wij voor uitbreiding
van de afdeling Aktiviteitenbegeleiding:

een enthousiaste
Aktiviteitenbegeleider m/v

(voor begeleiding bewoners zorg+ afdeling,
30 uren per week)

Wij vragen:
* leeftijd ca. 20 jaar
* een afgeronde opleiding
* bereidheid tot assistentie meer+ afdeling

Wij bieden:
* een prettig werkklimaat
* voorlopig 1 jaar contract
* salariëring volgens C.A.O bejaarden-

huizen

Sollicitaties alleen schriftelijk aan de directeur.

„IN STAP EN DRAF" organiseert
in samenwerking met manege „de Gompert"

Koetsenbeurs
VERDER ALLES OP HET GEBIED VAN

ruiter-, men- en paardesport

2e Paasdag 20 april
AANVANG 10.00 UUR

Manege „de Gompert"

Inlichtingen: tel. 05753-1687-1347-7278

-

rrTapperij "De Zwaan
presenteert op zondag 19 april

1e Paasdag

Trio plus + Doreen
Aanvang 21.30 uur

Tijdens Pasen is onze discotheek
Trendsetter zowel 1e als 2e Paasdag geopend.
Bruin café

Grieks-Romeins terras . .. . ...
Flitsende discotheek TK . "J 9°e* voo^j .

WET EFFE GEZELLIGER Thuisblijven kan altijd nog!

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op
dinsdag 5 mei a.s. (moederdag zon-
dag 10 mei) dienen de advertenties
als volgt te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's
enz dienen dinsdag 28 april om
12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties met alleen tekst die-
nen woensdag 29 april om 12.00
uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koniginnedag.

Gelieve de nodige rekening

hiermee te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

IK VROEG
RAAMDEK(
IJADVIS

SKOL

In dr LtttlukoHektie vnuit u raam

dekoraties van alure Zoigvuldig ge-

selekteerd door uw mterieurspccia

lisi in een grote v.iriatu- van dessins

en kleuren l i hehi een mt.nehreide

keu/e in moderne, ronuntischc en

klassieke i>ordi|nsto|len Maanxik in

utMUes. rolgordiinen en lamellen

bietll de l utinkollcktii' u vele mo^e

lijkheden /onder mt/.onderinR zal

lotus raamdekoratie een sieraad

voor iu% interieur betekenen. heht u

al eens aan een eigentijdse ilra|x-ne

,ned.u In Wanneer u kiesl voor de

Ufiiskullfktic kiesl u vixir kwaliteit

en !;ik>n,in\ili.ti' l .ui daarom hel

opmeten, kontektioneren en ophan

.Hen over aan uw mie rieurspeculist

l lij maakt de door u gekozen raam

dekoratie keurig op maai en /orgi

v ix i reen professionele afwerkind

LOTUS

VLEES OP Z'N PAASBEST
Riblappen 500 gr 8.95
Achterham 100 gr 2,25
Gebr. runderrollade 100 gr 2.75

SLAGERIJ

H1EUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Kuipers op z'n Paasbest

30 zoete sinaasappels 5.98

1 kg witlof 1.98

'/2 kg stoofgroente 2.75

1 bakje rauwkost 2.50
BLOEMENAFDELING:

PAASSTUKJES

PAASBOEKET 6.95
VIOLEN, PRIMULA'S,

FUCHSIA enz.

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
FEL 05753-1227 HENGELO GLD

OOK HET ADRES VOOR

modern bruidswerk

vindl de UMuskollektle exclusief bi\.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld



Wij zijn erg blij met de geboorte van

FEMKE GEERTJE

en

FEIKE LAMMERT

Tineke Tiesinga

Willem van Weperen

Hylke

3 april 1992.

Plataanweg 32, 7255 AZ Hengelo Gld

Op 19 april zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen te vieren op zaterdag 25
april met onze kinderen en kleinkinderen.

Wilt u ons hiermee gelukwensen dan bent
u hartelijk welkom op zaterdag 25 april van
15.30 tot 17.30 uur in hotel Langeler, Spal-
straat 5 te Hengelo Gld.

JAN en DIEN LUBBERS

Groene Kruisstraat 8,
7255 AN Hengelo Gld.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de felicitaties, bloemen en kado's, die wij moch
ten ontvangen op ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een fantastische dag geworden.

JOKE EN WIM BESSELINK

Sarinkkamp 44,
7255 CW Hengelo Gld.

1957 1992

Na 35 jaar, sinds de oprichting, heeft onze
voorzitter de heer E. J. Vleemingh te kennen
gegeven, zijn functie neer te leggen.

Als dank voor zijn vele werkzaamheden wil-
len wij hem een receptie aanbieden.

Hierbij nodigen wij u uit op vrijdag 24 april
a.s. vanaf 19.00 uur in zaal „de Engel" te
Steenderen.

Na het officiële gedeelte zetten wij het feest
gezellig voort onder begeleiding van muziek.

Het Bestuur

L R. de Zevensteen

OUDERS OPGELET!!
houdt woensdag 15 april uw kinderen thuis,

zet uw auto binnen en zet de strobalen voor

de deur want Arjan moet afrijden.

P.S. Maar toch succes.

Rachel en zijn vriendjes

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

K O O P A V O N D
van vrijdag 17 april naar

donderdag 16 april

VVV HENGELO GLD
heeft DRINGEND behoefte aan een

vrijwilligster
die bereid is om in voorkomende gevallen

hot bestuur te helpen als secretaresse.
Wie redt ons uit de nood?

Inlichtingen:

G. J. van Ochten, voorzitter, tel. 05753-1010
A. Siedsma, secretaris, Kieftendorp 2,
7255 MG Hengelo Gld, tel. 05753-2415

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

SLAGER DINGT MEE NAAR KAMPIOENSCHAP
Op de onlangs gehouden Paasveetentoonstelling in de
Doetinchemse houtkamphal nam ook slager Bert Rate
rink voor de tweede maal deel.

Hij had zich ingeschreven met een 2'/2-jarige vaars
die gemest was door W. Ebbers te Hengelo Gld.

Hij werd ingedeeld in klasse 3 van het slachtvee
samen met de Nederlandse topfokkers.

Tijdens de keuring werd hij van de 8e plaats naar
voren geschoven tot plaats 5.

Deze vijfde plaats behield hij tot het eind en gaf hem
recht op een ere-prijs.

Zijn commentaar: deze vijfde plaats is eigenlijk een
gedeelde tweede plaats, want de eerste plaats is een
Ere A prijs en dan volgen de ereprijzen.

Als je met 13 koeien in een ring loopt en je wordt op
de vijfde plaats gezet met een ereprijs, dan kun je
zeer tevreden zijn met het resultaat.

Slagerij Raterink bevindt zich aan de Raadhuisstraat
te Hengelo Gld.

Jubileumconcert
t.g.v. het 35-jarig dirigentschap

van Joop van Neck

Zaterdag 25 april a.s.
IN SPORTHAL „DE KAMP" HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

Eén koor van 160
zangers en zangeressen treedt voor u op i.s.m.

Egerlander Kapel

Loarns Plezeer
o.l.v. G. BRAAKMAN

Een avond die u niet mag missen
«O»

Toegangsbewijzen te verkrijgen bij Groten-
huys, manufacturen en Bobbink rijwielhandel ,

KcijcnborQU info bcura

ZAKEN AAN-BOD!

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

'• Maandag» gesloten

KLAMBOE'S
LUBBERS

WOONWINKEL

Tel. 05753-1286

Voor behang naar
Lenselink

Altijd grote voorraad

Ook diverse koopjes
in restanten

1992
De uitslag is "laat je portret

tekenen"!

De winnaars van de jeugd*
wedstrijd waren:

Joyce Derksen, Hengelo
Chantal Hendriks, Keijenborg

Maaike Pape, Keijenborg
Stefan Hermans, Hengelo

Roy Pape, Doetinchem
Niels Derksen, Keijenborg
Arjen Hermans, Hengelo

Jimme Lanters, Keijenborg
Karin Hendriks, Hengelo
Tim Pape, Keijenborg

Hoofdprijs:
Jurgen Peelen

GLAS-VERF-BEHANG

Veel plezier met jullie prijs.
Jullie kunnen je prijs afhalen bij

Drogisterij Goossens,
Keijenborg.

De hoofdprijs van de Infobeurs
ZAKEN AAN BOD is gewon-

nen door:
B. Oortgiesen, Baak

Veel plezier met de magnetron.

Uitslag Ferrari Race:

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop crossfiets Batavus
H. Teunissen, Hofstraat 10
Tel. 05753-2720

Te koop 150 baalhooi, be-
tonnen drinkbakken voor
koeien met vlotters,
Utina-M zelfdrinkers
Loman, Broekweg 7,
Hengelo Gld, 05753-1705

B.z.a. l morgen per week
hulp in Baak. Brieven
onder no 16 bureau
de Reclame

Te koop lichtarmatuur
met TL-lampen en een
boiler. Edah, vragen naar
de heer G. A. Botterman
Tel. 05753-2371

AÜTOXKEMP
De winnaar met de

snelste rondetijd was:
Marco Sessink,

Jebbinkweg 1, Keijenborg.

Veel plezier met de
stereo radio/cassette

recorder!

Te huur in Lanaken (B)
2-8 pers. vakantiewoning
op recreatiepark, vanaf
f 200.— per week.
Tel. 08850-16906

Te koop z.g.a.n. bijna niet
gebruikt wit bureau met
bureaustoel. Brieven
onder no 16-L bureau
de Reclame

Ie Paasdag
19 APRIL

GROTE BINGO
met een totaal van f2000.—
aan prijzen

Aanvang 19.30 uur
CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

JOOP VAN NECK 35 JAAR KOORDIRIGENT

Rond 1957 begon Joop van Neck als dirigent zijn
loopbaan.

Zijn eerste koor was Ons Genoegen uit Laren. Kort
daarna werd hij benoemd bij Soli Deo Gloria te Bek-
veld. Ook in hetzelfde jaar kreeg hij de leiding over
het Gorssels gemengd koor en het dameskoor Zang-
lust uit Empe.

Dit jaar is het dus 35 jaar geleden. Een vrij uniek
jubileum, zo zegt de heer A. Maalderink, voorzitter
van Soli Deo Gloria. Wij kennen de heer van Neck
als een begaafd musicus en dirigent en een vereni-
ginsgman in hart en nieren. Een man die niet alleen
zijn vak kent, maar ook met mensen om kan gaan en
iedereen weet te inspireren.

In deze 35 jaar heeft hij veel successen behaald met
zijn koren.

Ook de persoonlijke contacten tussen dirigent en
koorleden maakten hem tot vriend van iedereen en
gerespecteerd dirigent.

Mede op zijn eigen verzoek wilde hij dit jubileum
graag in Hengelo Gld herdenken.

Zo zullen dan op zaterdag 25 april a.s. de 4 genoemde
koren als één koor optreden met de toppers van de
afgelopen jaren. Ook zingt het koor een 12-tal num-
mers met de Egerlander kapel Loarns Plezeer uit
Laren.

Mensen die van zang en dit soort muziek houden,
wordt aangeraden dit concert te bezoeken. Kaarten
in voorverkoop bij de adressen genoemd in een
advertentie in dit blad.

MEISJES-DAMESVOETBAL,
HET IS ZO GEK NOG NIET!!

Op woensdag 18 maart is er onder grote belangstel-
ling gestart met het spelen van oefenwedstrijden i i
de 4 tegen 4 situaties op aangepaste veldjes.

Het ligt in de bedoeling om hier op alle woensdagen
in de maand april mee door te gaan.

De meisjes van 6 t.e.m. 15 jaar spelen in 2 a 3 groepen
van 18.00 tot 19.00 uur. De dames van 16 jaar en ouder
spelen van 19.00 tot 20.00 uur.

Heb je van vriendinnen of bekenden al gehoord hoe
leuk het is om mee te doen, voel je niet geremd.

Kom langs op een van de woensdagen en doe mee.

Het kost helemaal niets na het toernooi ben
je niets verplicht.

Indien je interesse hebt om mee te doen, geef je dan
op bij een van de volgende adressen:

Rein Linnenbank, Korenbloemstraat 6, Steenderen
Margreet Zeevalkink, Pr. Bernhardlaan 16, Steende-
ren en Roy Wolbrink, Toldijkseweg 35a, Steenderen.

ZAKEN AAN BOD 1992
EEN GOED BEZOCHTE BEURS

De op 5 april gehouden infobeurs Zaken aan bod te
Keijenborg is druk bezocht.

Men had veel waardering voor de professionele aan-
pak van de Keijenborgse ondernemers en ook de
vele noviteiten vielen bij het publiek goed in de
smaak.

Door de eigen inzet van de ondernemers-standhou-
ders is er veel werk verricht in de standbouw die op
professionele wijze waren ingericht.

Het is een goede aanpak van het bestuur geweest om
aan de standhouders wat meer kwaliteitseisen te stel-
len, aldus Jan Kemp, één van de organisatoren.

Op deze manier houden wij de infobeurs aantrekke-
lijk en kan hij concureren met andere grotere beur-
zen. De bezoekers werd een ruim aanbod gepresen-
teerd aan noviteiten, show en demonstraties.

De horeca-stands konden zich verheugen in een grote
belangstelling voor hun culinaire kunnen, want van
de hapjes en drankjes werd gretig gebruik gemaakt.

De verloting, ieder uur, en de hoofdpijrs, trokken
veel publiek.

De karikaturist die op zeer orginele en bekwame
manier de „koppies" van veel bezoekers tekende, was
een echte trekpleister.

Veel jeugdige bezoekers hebben zich goed kunnen
vermaken met een raadwedstrijd en bij de Ferrari-
races probeerden velen hun mate van behendigheid.

Na afloop van de 4e infobeurs kunnen we niet ander:;
als tevreden zijn zegt Jan Kemp, want voor alle
standhouders was de beurs een succes en voor her-
haling vatbaar.

GESLAAGD VOOR DOCTORAAL EXAMEN

Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen slaagde
voor het doctoraal examen Nederlands Recht mej.
L. J. M. Geurts uit Doetinchem. Zij legde examen af
in de onderdelen bestuursrecht, staatsrecht en ver-
zekeringsrecht.

Zij is verbonden aan Gerrits-Lammers BV, make-
laars o.g. en assurantiën te Hengelo Gld en Doetin-
chem.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot Birgit Berendsen slaagde in
Zwanenburg voor het diploma Vakbekwaamheid be-
treffende het Bake-off procédé.

Birgit, die werkzaam is bij Albert Heijn, zal haar
bekwaamheden gaan uit oefenen in de nieuwe Albert
Heijn supermarkt in Hengelo Gld.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 31 maart tot en met 6 april 1992
Een op l paril uit de Bleijke geviste fiets, welke daar
voor gestolen was, kon terug naar de eigenaar.

Hoewel er geen aangifte was gedaan, bracht ook hier
de postcode uitkomst.

Ook een inwoner uit Vorden kreeg zijn van een post-
code voorziene sportfiets terug. Zijn fiets was in
Vorden bij het station gestolen en in Hengelo Gld
achtergelaten.

Wie heeft er op deze manier gereisd van Vorden naar
Hengelo Gld?

Wederom bemiddelend opgetreden tussen een kamer-
verhuurder en bewoners. Deze keer was een vervoer
middel beschadigd geraakt.

Op 2 april hadden zo'n 30 varkens een roostervrije
dag genomen. De hele kudde was door het vloer-
rooster gegaan. De brandweer heeft ze allen kunnen
redden.

Op de kruising Kruisbergseweg-Olde Kaste verleende
een automobilist geen voorrang aan een motorrijder.

De motorrijder werd te laat opgemerkt door de auto-
mobilist en deze kwam op het kruisingsvlak (dus t(-
laat) tot stilstand. De motorrijder kon hem wel ont-
wijken, maar kwam ten val. De motorrijder raakte
niet gewond.

Terzake fietsendiefstallen werd een inwoner van de
gemeente Hengelo Gld aangehouden. Het onderzoek
loopt nog.

Een persoon die bij een bedrijf verbuiten de regio
ontslag had gekregen, heeft een inwoner van onze
gemeente bedreigd. De zaak is in onderzoek.

Op de splitsing de Heurne en Hofstraat kwamen 2
automobilisten met elkaar in bo;sing. Ern bestuurder
nam de bocht te ruim. De andere automobilist brak
hierbij haar arm. Zij is naar het Spittaal in Warns-
veld vervoerd. Beide auto's raakten zwaar b( -
schadigd.

In samenwerking met de gemeente Hengelo Gld /.i j n
er de afgelopen week 9 bedrijven in het buitengebied
bezocht ter controle op de Hinderwetvergunning. Men
had het voor elkaar.

B. J. Eijsink

DISCUSSIE-AVOND CDA AFD HENGELO GLD
De afdeling Hengelo-Keijenborg van het CDA hield
een discussie-avond in het kader van Politiek dicht
bij de mensen, waarover eerder een landelijk rapport
met dezelfde titel werd uitgebracht. In zaal Leemreis
kon door de voorzitter een redelijk aantal leden, ook
uit fractie en bestuur, worden welkom geheten.

Na opening met een bijbellezing en enkele mede-
delingen uit bestuur en fractie, zette de voorzitter de
opzet van de avond uiteen. Door een voorbereidings-
commissie was reeds enig voorwerk gedaan en de
discussievragen in begrijpelijk Nederlands vertaald
en gegroepeerd. Zo ontstonden een viertal discussie-
thema's als de herkenbaarheid van het CDA en haar
bestuurs- en fractieleden, de sterke en/of zwakke
punten van de afdeling; ook principiële zaken werden
besproken ten aanzien van uitgangspunten en moge-
lijke oorzaken van vervreemding van de democratie
en wat daaraan of tegen te doen zou zijn; daarnaast
werd ook een lijn getrokken van de internationale
ontwikkelingen (zoals Europese eenwording met haar
schaalvergroting en problematiek op het gebied van
vluchtelingen, milieu, vrede en veiligheid) naar de
politiek op het plaatselijk vlak. Een rondgang langs
de verschillende tafels leverde 'n algemeen beeld van
geanimeerde gesprekken op.

Tenslotte werd het besprokene geïnventariseerd en
door afgevaardigden van de groepen toegelicht.

Bedoeling is met de opmerkingen en conclusies ook
daadwerkelijk wat te doen, teneinde aan begrippen
als solidariteit en rentmeesterschap (nog beter) ge-
stalte te kunnen geven. Bestuur en voorbereidings-
commissie zullen zich op een vervolg beraden.

Na het dank brengen aan een ieder voor aanwezig-
heid en meedoen, werd de avond met gebed be-
sloten. Al met al kon worden teruggezien op een ge-
slaagde avond.

SWO - HET WERK VAN DE VRIJWILLIGER
Veel verenigingen en organisaties drijven voor een
groot gedeelte op mannen en vrouwen die tijd vrij
maken om hun kwaliteiten belangeloos uit te dragen

Dit noemt men vrijwilligerswerk. Wat is vrijwilligers
werk? Dit is werk w,at onbetaald gebeurt in georga-
niseerd verband. Het werk wordt verricht uit vrije
keuze. Toch is het niet geheel vrijblijvend. Als men
er aan begint, neemt men een verplichting op zich.

De organisatie waarvoor u zich heeft aangemeld,
rekent immers op u!

Het werk kan leuk, interessant en leerzaam zijn. Ook
al is het onbetaald, u krijgt er iets voor terug. Er
wordt meestal in een team gewerkt, waardoor u als
vrijwilliger weer sociale contacten krijgt. Het kan
erg gezellig zijn. De vrijwilliger die veel inzet en
kwaliteiten heeft, wordt al gauw overal voor ge-
vraagd, waardoor deze persoon de kans loopt over-
belast te raken.

Misschien zijn er mensen onder u die zich ook wel
willen inzetten voor de gemeenschap. Mocht u niet
weten waar u zich kunt aansluiten, neemt u dan con
tact op met een vereniging, instelling of tehuis.

U kunt ook bellen met de Stichting Welzijn Ouderen
Kerkekamp 23a te Hengelo Gld. Tel. 05753-3690.

25 JAAR MOTORRACES IN HENGELO GLD

De internationale motorraces van zondag 26 april a.s.
zijn jubileumraces.

Hamove te Hengelo Gld organiseert voor de 25e maal
deze wedstrijden en heeft een programma samenge-
steld dat de hele dag motorracen te zien geeft.

Begonnen in 1967 is het evenement langzamerhand
uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende happening.

Er zijn op zondag 26 april maar liefst 10 starts, waar-
bij het vooral in de internationale Superbike en inter
nationale Battle of the Twins hard aan toe zal gaan.

De deelnemers uit de internationale klassen komen
uit 9 landen, met o.a. veel Engelsen en Belgen.

Naast Assen organiseert Hamove de enigste inter-
nationale motorrace in Nederland en telkenjare
plaagt de aktieve Hamove er in een leuk programma
voor het publiek samen te stellen.

Het Exact-racingteam van Jan Huberts met Hans
Spaan, Arie Molenaar en Patrick v.d. Goorbergh,
komt waarschijnlijk dit jaar behalve Assen en Hen-
gelo Gld verdere niet in Nederland aan de start.

De internationale Superbike rijdt een wedstrijd in 2
manches, zodat de liefhebbers van sonore race-
geluiden goed aan hun trekken komen.

Het programma begint om 10.00 uur en draait de
hele dag door.

Naast een rijke crosstraditie heeft Hamove nu ook
een 25-jarige ervaring in de motorracerij. Veel
bekende en beroemde coureurs hebben hun rondjes
op circuit Varssel-Ring gereden en menig duel in de
spectaculaire Molenbocht beslecht.

UW BEDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG
nationale hartweek

giro 300, bank 70.70.70.600

DRUKKERIJ WOLTERS


