
57e jaargang no. 19 Dinsdag 10 mei 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 06763-1456, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

Velswyk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhoret, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

150 gram BOTERHAMWORST

500 gram MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram GEHAKT met KRUIDEN

500 gram VERSE WORST

1OO

VRIJDAG, ZATERDAG

100 gram PEKEL VLEES

500 gram SCHOUDERKARBONADE
(Max. 2 kg per klant)

500 gram Malse VARKENSLAPPEN

500 gram RIBLAPPEN

,::,:::.,,::::::::::;::::::::::::::::::::̂ ^̂ ;x

GORTER
|0NGE

extre

16.95

FLORIJN
CITROEN-
BRANDEWIJN

gotische vruch«

11.95

BORDEAUX
BLANC SEC

UGHT
LIQUEUR
The American dream

13.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

100 gram GEPAN EERDE
SCHNITZELS 1.35
H.O.H. GEHAKT

PEKELVLEES

KATENSPEK

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

fuchsïa's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenestersrtraat 16 - KeJJenborg - 06763-1395

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

DEZE HELE WEEK:
Koeken in vele soorten.

Onze bekroonde gevulde
koeken 5 halen 4 betalen.
Bolussen 6 stuks van 4.50
nu 3.95. Vele soorten brood-

jes: Bijvoorbeeld Brioche
broodjes 6 stuks van 3.00
nu 2.50. Frans broodje lek-

ker met zoet en kaas en
sla. Extra Dauwtraptip:
Gevulde roomibotercrois-
sants deze week 1.50 met
bakkersroom en vruchten,
een delicatesse. Surinaam-
se broodjes een pittig

broodje 1.50 met gehakt,
groenten en heerlijk ge-
kruid. Bakkerij Kreunen,
tel. 1474.

Motorolie drums
60 liter, 15 W/50 vanaf
f 169.00 exclusief BTW.

Vetpatronen

in dozen van 12 stuks è
f2.70 exclusief. Kroon olie-
en smeermiddelenleveran-

cier

VERHEY

Steenderen, tel. 05755-2202
b.g.g. 1593.

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Jiengrto

DEZE WEEK BIJ UW ECHTE BAKKER

AH). BROOD

ZONNEBROOD
(Hij k aan linolzuur en, weridt cholesterolverla-
gend! Ter kennismaking

plm. 800 gram 2.49

AFD. BANKET

VOLKOREN APPELPUNTEN
( Da's pas lekker ! ! ! )

5 stuks 5.98

Alleen woensdag, speciaal voor
het dauwtrappen
6 WITTE BOLLETJES en
6 KRENTENBOLLEN
samen slechts 5.00

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

JOZEF S C H A B B I R K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 06753-1260

KOMT, KIJKT EX ZIET

WAT

VISHANDEL

MEUBEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) - 06763-3460

SPECIAAL DEZE WEEK!!!

5 GEBAKKEN

LEKKERBEKJES

nu 10.00 2.50 per stuk

ledere woensdag HARINGDAG

geen 6 maar 7 voor 10.00

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1368

l
K

5 KRENTEBOLLEN

halen

4'BETALEN
5 WITTEBOLLEN halen

4 BETALEN
S VRIJDAG, ZATERDAG jj

| KOFFIEBROODJES of ROOM-

I BROODJES van 1.25 voor 1.00 i

¥8 3K8VM 30 MVA ' SSTHMVH 3NHVM 3d KVA

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijf! J 070-614 614

Klein Westland
(v/h Wijnbergen)

GROENTEN EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.) - Telefoon 1054

Extra mooie COLDEN DELICIOUS
4 kilo 4.95

Kilo harde EXPORT TOMATEN 2.95
20 grote JAFFA'S 5.95

ONZE SPECIALITEIT

RAUWKOST en GESNEDEN GROENTE

DEZE WEEK IN ONZE

>

i

:|

Verkoop
Bloemenkas

1SIERPOT 5.95
1 mooi BOEKET 5.95

VERDER VOLOP

PERKGOED
EXTRA RECLAME

1 gevulde BLOEMBAK voor buiten 19.50

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) - Telefoon 1473

l i

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1455

i van de hartsf *
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AANBIEDINGEN
BLOEMENMAN
ROESSINK

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo (Gld.) vrijdag 13,20 en 27 mei

Verkrijgbaar diverse soorten

P E R K P L A N T E N
Geraniums, Afrikanen, Petunia's,

Salvia's, Allicum, Lobelia, Agaratum,

Fuchsia's, Stamfuchsia's, Knolbegonia's



Dankbaar en blij zijn wij met de komst van onze

dochter en zusje

JOTI MARLEEN

Joti is 10 oktober 1987 te Nagpur in India ge-
boren en 4 mei 1988 aangekomen op Schiphol.

Henk Smeitink
Annie Smeitink-Jansen Venneboer

Madan

Hogenkampweg 18,
7255 JX Hengelo Gld.

Jarig zijn is voor de zoveelste keer een jaar

ouder worden.

Zondag 15 mei vier ik dit voor de 50ste keer.

Deze mijlpaal wil ik niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Degene die het leuk vindt om even
te komen, nodig ik uit op zondag 15 mei van
2.00 uur tot half 5 bij Party Restaurant „De
Smid" te Keijenborg, Kerkstraat 11.

G. H. STARINK

Schapendijk l, 7255 NK Hengelo (Gld.)

CHRIS WASSINK

en

INA KERSEBOOM

hebben het genoegen U kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te treden op
donderdag 19 mei a.s. om 13.00 uur in het ge-

meentehuis te Steenderen.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot 16.30
uur in Restaurant „de IJsselhoeve", zaal l,

Eekstraat 15 te Doesburg.

Mei 1988

Prinsenmaatweg 12, 7224 NE Rha.

Dankbetuiging

Aan eenieder die, op welke wijze dan ook, mijn

90ste verjaardag tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt, mijn oprechte dank.

G. LENSELINK-JANSEN

„De Bleijke", Hengelo (Gld.)

Ons 40-jaiig huwelijksfeest is voor ons een

prachtige dag geworden, mede door buren,
familie en vele bekenden». Ook de zeer vele
schriftelijke en persoonlijke felicitaties, bloemen

en cadeau's waren geweldig.
Allen hartelijk bedankt.

B. A. WENTINK

en
W. WENTINK-WALGEMOET

Steenderen, mei 1988
Paardestraat 2

Verzoek tot uitbetaling R.B.S.

en

inleveren van Schildersbonnen

op zaterdag 21 mei van 9.00 tot 12.00 uur bij

H. Ooms, Vordenseweg 24.

Het bestuur Hout- en Bouwbond C.N.V.

Zomerverzi l vering R.B.S.

De zomerverzilvering R.B.S. en de verzilvering

van de vakantiebonnen voor schilders zal zijn

op vrijdagavond 20 mei a.s. van 19.00 tot 21.30

uur in dorpshiuis ,;de Horst" te Keijenborg.

Het bestuur bouw- en houtbond F.N.V.

Afd. Keijenborg

WANDELTOCHT N.V.E.V.

In convocatie is foutief vermeld dat

de tocht is op 76 juni.

Dit moet echter zijn: 26 mei.

Bestuur

VEILING - ERFHUIS
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 12 mei

om 16.00 uur

Bezichtiging van 15.30 tot 16.00 uur in de grote

zaal van „Concordia" te Hengelo Gld.

Afslager: HERMAN LU BB KUS

t.b.v. Kon. Harm. Concordia

Café-rest. - .slijterij - dancing

„CONCORDIA"

Café Meezen
Marktplein 5 • Steenderen

WOENSDAG 11 MEI

LIVE MUZIEK

met de
STEENDERENSE ROCKFORMATIE

COVIK

Voor uw tuin nog volop voorradig:

X GROEN BLIJVENDE PLANTEN

X VASTE PLANTEN

X GERANIUMS-PERKPLANTEN

X STRUIKROZEN

POTGROND COMPOST TUINTURF

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij en Tuinaanleg

Holstraat 7, Hengelo Gld-, telefoon 05753-1424

HOOFDPRIJS INFOBEURS VIEL IN RUURLO

Met zijn regelmatige bezoeken aan beurzen en veilingen, was Herman Wezinkhof
aan de Slootsdijk nr. 10, te Ruurlo ook eens gelukkig. Zijn naam werd tijdens de

tweede Infobeurs te Keijenborg uit de trommel gerokken, als zijnde de winnaar
van de hoofdprijs, beschikbaar gesteld door de standhouders.

De heren Jan Hermans, Gerard Stapelbroek en Jan Kemp (afgevaardigden werk-
groep beurs) togen naar Riuu-lo, om de gelukkige winnaar persoonlijk do prijs tor
hand te stellen.

De prijs bestaat uit een weekendreis Center Pares (v.h. Sporthuis Centrum).
Het reisdoel is nog niet bekend, maar gelukkig was Herman wol met de doo, hem
ontvangen cheque voor do reis.

.,

HERNIEUWD ORGEL ST. WILLIBRORDUSKERK

EEN REDEN TOT VREUGDE

Het ruim 120 jaar oude pijporgel in de Kerk van de
St. Willibrordusparochie te Hengelo (Gld.) heeft een

grondige opknapbeurt en tevens een kleine uitbrei-
ding ondergaan. Sinds 1949 was er geen onderhoud

aan gepleegd, na toenmalige restauratie. Na deskun-
dig overleg, waarin de penningmeester van het pa-
rochiebestuur, de heer Th. Waenink veel energie
gestoken heeft, werd aan de fa. de Wit uit Nieuw-

Vennep de opdracht verstrekt de noodzakelijk ge-
worden onderhoudswerkzaamheden aan het orgel te
verrichten, o.m. het reinigen van do pijpen, verbete-
ring aan»speeltafel en mechanieken. In april 1987
v. o d begonnen en ron st was do opdracht ge-

reed. De handen werden ineengeslagen om bij do
vernieuwing van het £;aai klinkende orgel een ge-
paste inwijding gegeven. Binnen parochiële kring, als
ook medewerking van daar buiten werd zondagavond,
ten aanhore van een volle kerk, een uiteenlopend
concert aangeboden. Voorzitter parochiebestuur H.
Gosselink toonde grote dankbaarheid. Het orgel, dat
uieraard de boventoon voerde, werd op innemende
wijze bespeeld door A. C. Noort, J. Tijdink, J. Arends
en mevr. Doekes. De laatste drie genoemden zijn de
aangewezenen om het orgel tijdens erediensten te
bespelen.
Op het orgel was nog een kleine uitbreiding moge-
lijk, hetgeen het orgelspel in z'n totaal ten goede is
gekomen. Meer registratiemogelijkheden geeft een

nog wat warmere klank.
Het kerkkoor, dat zich de laatste tijd weer mag ver-
heugen in toename van stemmen was evenwichtig in
haar optreden, met o.m. Ave Verum, Die Ehre Gottes
aus der Natur, Jesus joy of mans desiring. Dirigent
A. Wissink, zelf vaste organist in de parochiekerk te
Kranenborg, heeft met strakke hand het koor op
een redelijk niveau gebracht.

Het Interkerkelijk Jongerenkoor, dat op diverse
plaatsen medewerking verleent aan Erediensten ont-

brak ook niet op het programma. Zij lieten o.m. in
een gave vertolking horen: Waar vindt een mens en
Maak ons we.kers naar ons hart. Sonja Hoebink

voerde de solostem in het eerste nummer.
In een zeer gevoelig timbre kwam de solopartij van
tenor Tonnie Besselink over bij het publiek. Begeleid
op het orgel door J. Tijdink bracht hij ten gehore
Petea Signore en Liebeslied. In het lied Panis Ange-
licus kreeg hij versterking van de sopraan mevr.

Kersten.

In een samenspel met de trompettisten W. Groot
Bruinderink was het orgel te beluisteren in The Holy
City. Een geheel eigen geluid werd teweeg gebracht
door het spel op de panfluit, door mevii. Doekes,
daarbij begeleid door collega-organist J. Tijdink.
Een dameskoor, dat ook veelvuldig optreedt op het
bejaardencentrum St. Maria Postel van Keijenborg,
liet in een tweetal nummers, Edelweiss en Ave Maria
horen, de zangkunst redelijk machtig te zijn, ondanks
dat zij geen vast koor vormen. J. Tijdink zo gde voor

begeleiding op de piano.
Het Jongerenkoor weet zich gesteund door een vast
combo piano Petra Hilderink, dwarsfluit Ceciel Hilde-

rink, gitaar Werner Cuppers, drums John Menting.
Tevredenheid, vertaald in een dankbaar applaus, was

de dank.

THEET HOENINK KRIJGT EER VOOR ZWN WERKZAAMHEID

Wie de naam Theet Hoenink uit Keijenborg noemt {voorheen woonachtig in Vels-
wijk) denkt dan ook meteen aan de grote mate van werkzaamheid voor tal van
verenigingen in de Kerjenborgse dorpsgemeenschap en ook de buurtschap Velswijk.
Ruim 33 jaar dient hij nu al de belangen van de schutterij St Jan en de kermis.
Daarvan maakt hij deel uit als penningmeester in het bestuur. De muziekvereniging
St. Jan had in Theet een goed beheeuier van de penningen, dit gedurende 25 jaren.
In het bestuur van de voetbalvereniging Keijenborgse had hij ook een aantal jaren

zitting, alsmede 14 jaar verbonden aan de Supporersveieniging Aktief in Keijen-
borg. In zijn vroegere woonomgeving was hij bedreven in bestuurswerkzaamhedeen
via de buurtvereniging Velswijk en dat gedurende 9 jaair.

Zogenaamd ter bespreking van het aanstaande Gouden Huwelijksfeest hadden do
kinderen het paar Theet en Riek Hoenink naar restaurant „de Smid" te Keijenborg
gelokt, alwaar Burgemeeste. van Beeck Calkoen hen opwachte, om hen te verras-
sen en te onderscheiden met de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Hiermede heeft Theet toch eer van zijn vele jaren werk en zwoegen
in Keijenborg enzovoorts. De besturen van Schutterij St. Jan, muziekvereniging

St. Jan, alsmede Pastoor van Zanten waren ^o tn igo van de u i t oiking met daarbij
ook kinderen en aanhang.

FOLKLORISTISCHE BROODLEVERING

op Hemelvaartsdag te Hengelo (Gld.)/Zelhem

Op Hemelvaartsdag 's middags om 14.00 uur zullen er
weer mensen uit alle windrichtingen naar de weg tus-
sen Hengelo (Gld.) en Zelhem stromen om mee te

doen aan de broodlevering bij de „Muldersfluite".
De broodlevering is een oud gebruik en stamt uit
1559. Toen mochten do bewoners van de Maikegron-
den van 't Gooi en Dunsborg plaggen steken, op de
voorwaarde dat zij op Hemelvaartsdag roggeh

leverden aan de „Muldersfluite", dat tenminste 22

pond moest wegen. Dat briu.d vvoid toen verdeeld on-

der de a-.: me n van Hengelo ( G l d . ) en Zelliem. Degene

die het zwaarste brood leverde, wat vaak meer dan
honderd pond woog, kreeg twee flessen wijn en

wanneer iemand een roggebrood inleverde dat minder
dan 22 pond woog moest hij 6 stuivers boete betalen.
De broodlevering is nu aangepast aan onze tijd. Want
hongerende mensen zijn er niet meer. Het brood

wordt bij opbod verkocht en de opbrengsten gaan
naar liefdadigheidsinstellingen.

De broden worden met een oude boerenwagen aan-
gevoerd, terwijl de burgemeesters worden voorge-

reden in een landauer. Het geheel wordt opgeluisterd
door de dansgroep „Wij eren 't olde" en de boeren-
kapel van ,.Crescendo". Het vorige jaar werd er 900

pond roggebrood geleverd, dit is bij opbod verkocht.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE

•.*:•"' '.vVt.'ï

De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk

SVufefeerü c
lDoltera, tel. 1455



Kude Kruis Bloedplasma-avond op 10 mei ai in „Ons Huis" Hengelo Gld.

KEUZE IN
ALLE MERKEN

OCCASIONS
7Q betrouwbare auto's in vele
merken vindt U in de showroom

in Hengelo Gld.

„Geluk is niet te koop, zekerheid
wel. En dat is nou precies wat we
de mensen hier bieden" aldus Jos

In voorraad:
1 OPEL CORSA '86

2 OPEL KADETT '83-'85

1 OPEL ASCONA '86

2 VW JETTA '81-'83

1 LANGER YPSILON '87

2 PEUGEOT 205 '86

2 PEUGEOT 309 '86-'87

l SUBARU MINU JUMBO '84

3 FORD ESCORT '83-'86'87

l FIAT UNO '85

l MAZDA 323 '84

l MAZDA 626 '86

l DAIHATSU CHARADE '86

l CITROEN VISA '83

l RENAULT 9 '86

l MITSUBISHI COLT '83

l MITSUBISHI GALANT '85

l TOYOTA BESTELAUTO '85

l RENAULT 5 '82

l VW GOLF '84

Diverse Nissans:
MICRA '83t/m'87

CHERRY '82t/m'86

SUNNY '80t/m'87

STANZA '82t/m'85

BLUEBIRD '85t/m'86

LAUREL DIESEL '86

DIVERSE DIESELS '83 t/m'87

SUNNY AUTOMAAT '85

300 ZX '85

Demonstratie-auto's:
MICRA '87

SUNNY 1.6 3 drs. SLX '87

SUNNY 1.7 4 drs. LX DIESEL '87

300 ZX TURBO .. '88

NISSAN

JosKerweis
Hengelo CM.
HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2244

HEMELVAARTSDAG
er op uit ? ? ?

Bezoek dan de grootse

KUNST-, ANTIEK- EN
ROMMELMARKT
te Hoog Keppel

Op het nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden plm. 75.000 be-

zoekers verwacht.

Er zijn plm. 90 stands waar de meest

uiteen/opende artikelen worden ver-

kocht, terwijl er ook volop gelegen-

heid is, de inwendige mens op aller-

lei manieren te versterken.

Voor de kinderen is er bovendien

een draaimolen en een gigantisch

luchtkasteel

HAMOVE

Hemelvaarts-oriëntatie Puzzelrit

Donderdag 12 mei. Start 73.30 uur.

Inschrijven vanaf 73.00 uur bij Café

Wolbrink.

Alle deelnemers ontvangen een

attentie

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
RIB- en HAASKARBONADE

500 gram 4.45

HAMBURGERS per stuk 0.80

GEGRILDE ACHTERHAM

100 gram 1.90

NAEGELHOLT 100 gram 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang ! !

Is dit misschien iets voor U?

Hebt U geen confectiemaat en bent

U niet in de gelegenheid om zelf te

leren naaien?

In de zomermaanden maak ik kleding

voor U op de juiste maat!

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, tel. 05753-1410, Hengelo Gld.

T HOEKJE
Spuistraat l - 7255 AA Hengelo Gld

Geldig te-m. 30 mei 1988

lltr. DRIE STERREN JENEVER 18.45

l Itr. FLORIJN VIEUX 18.45
l Itr. HENKES CITROEN 13.25
l Itr. MISPELBLOM

BRANDEWIJN 20.95
l fles GORTER JAGDBITTER 13.95
lltr. BOOMSMA VLIERBESSEN 14.95
l fles KONTIKI 15.95

l fles DUCHANEL COGNAC VSOP 27.95
l fles BERENTZEN APPELKORN 13.95

l fles HARVEYS SHERRY 8.25

UW BESTELLING WORDT NOG

STEEDS GRATIS THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

Meimaand

Mo/enmaand

NNlND/VIOLElNjBylKKiiRS

Zaterdag 14 mei open dag btf Haekforter Molen.

Adres: Het Hoge 66, Vorden

Kom en kijk eens hoe ons meel gemalen wordt.

AANBIEDING:
DE HELE MAAND:

PAKJE ROGGEBROOD 1.00

DEZE WEEK:

MOLENBROOD 2.25

MOLENHONINGBROOD 2.00

WOENSDAG 11 MEI DE GEHELE DAG

GEOPEND

WINDMOLENBAKKER

H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

GRAND PBIX ZIJSPAN MOTORCROSS

IN MARKELO

August Muller en bakkenist favoriet op thitiscircuit

Het roemruchte Grand B.ix-circuit „de Herikerberg"

te Markelo is zondag 15 mei a.s. het strijdtoneel voor

de 4e ronde om het wereldkampioenschap zijspan

motorcross. De 3e ronde is aJBgelo-pen zondag in Bel-

gië verreden.

,,Ons Genoegen", de motorclub uit Markelo is de

organisator van deze cross en organiseren kunnen ze

daar, getuige de vele wedstrijden om het wereld-

kampioenschap die in de loop der jai.en op „de He-

rikerberg" zijn verreden en dikwijls met een zeer

spannende afloop.

Voor deze wedstrijd is de baan weer aangepast aan

de specifieke eisen die gesteld worden voor een

Grand Prix. Deze baan doet een beetje buitenlands

aan, dus niet overal diep zand en girote gaten. Daar-

door zijn de buitenlandse combinaties niet bij voor-

baat kansloos tegen de Nederlanders die dit type

circuits als hun broekzak kennen.

Toch zijn in Markelo de Nederlanders favoriet, onder

aanvoering van August Mulle, en Henk van Heek.

Het programma voor deze Grand Prix begint al vroeg

met op zaterdag 14 mei om 9.00 uur de machine-

keuring voor de zijspannen. Verder op deze dag de

trainingen voor de Superklasse en zijspannen en

's middags de kwalificatietrainingen voor een plaats

aan het starthek. Deze kwalificatietrainingen zijn

van 15.15 tot 17.00 uur.

Zondag 15 mei wordt ook om 9.00 uur begonnen met

het programma, waarbij van 10.30 tot 11.30 uur de

tijdtraining voor de Grand Prix zijspannen wordt

gehouden.

Het wedstrijdprogramma begint om 11.30 uur met

de Ie manche voor de Superklasse en om 13.00 uur

komen de 250 cc Nat. A in de baan voor hun Ie

wedstrijd. De Ie manche Grand Prix zijspannen be-

gint om 13.45 uur met een duur van 30 minuten +

2 ronden, de 2e manche start om 16.15 uur.

August Muller en Henk van Heek zijn favoriet, zij

rijden tenslotte een thuiswedstrijd. Grote tegenstand

zullen zij echter ondervinden van de Zwitserse broers

Hüsser, die na 2 wedstrijden de leiding in handen

hebben. Ook de gebr. Huwyler spelen krachtig mee.

Van de andere Nederlanders doen Bakens-Michielsen

het goed en ook van Heugten-Smink en Timmermans-

Verhagen zijn in de punten gevallen. De combinatie

Janssen-Geurts van Kessel heeft met nogal wat pech

af te rekenen gehad, doch ook van hen wordt in

Markelo het een en ander verwacht.

Zaterdag 14 en zondag 15 mei Grand Prix zijspannen

in Markelo, met op zondag om 13.45 uur de start

van de Ie manche der zijspannen. Kom echter vroe-

ger, er is van alles te beleven. Tot ziens

HENGELOSE KERMISOPTOCHT

Ut geet al weer aardig op juli an. De maond, waorin

op de tweede Woensdag altied de kermse begint met

de traditionele Kermismarkt.

De zondag daorop wödt dan ut hele gebeuren afeslot-

ten met de inmiddels ók al traditie gewodden optocht

met prachtige wagens.

En elk jaor weer, bun t'r luu, dee zekt: „Volgend

jaor doow ók met". „Wie zölt un wagen maken, waor

at héél Hengel van steet te kieken"!

En now beste luu, nou hè'j de kans! Stek de köppe

es bie mekare in de buurte of in de vereniging en

maak u n wagen klaor waor wie ,,U" tegen mot

zeggen.

Ie zölt es zeen, hoovölle plezier a j daoran kont be-

leaven. Opgeven köj ow bie Henk of Johan, dat bunt

de mansluu dee t'r zich veur inzet, um ut allemaole

zo good as meugeluk aond en veur mekaar te kriegen.

Henk Wissink, Prunusstraat 3, tel. 2774.

Johan Winkelman, lekink 18, tel. 2313.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

Inspraak bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken ingevolge

artikel 4 van de Inspraakverordening bekend

dat met ingang van 16 mei 1988 gedurende 14

dagen tijdens de kantooruren ter gemeente-

secretarie (sectie bestuurszaken) ter inzage ligt

het voorontwerp-bestemmingsplan Winkels-

kamp 1988. Dit ontwerp dient in hoofdzaak het

ontwikkelen van een aanvullend bedrijventer-

rein ten oosten van de Zelhemseweg. Aan de

noordzijde wordt het bedrijventerrein begrensd

door de begraafplaats, aan de zuidzijde door

de Winkelsweg en aan de noordoostzijde door

een in het terrein aanwezige waterloop. Daar-

naast is een planologische regeling getroffen

voor de in het gebied voorkomende begraaf-

plaats.

Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-

zetenen en de in de gemeente Hengelo (Gld).

belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen

sch iftelijk inspreken op basis van de ter inzage

liggende stukken.

Indien daaraan behoefte bestaat kan er een

mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden

met de door ons aangewezen ambtenaren.

Burgemeester en wethouders

voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 10 mei 1988

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld

TeL 05753-1424

Te koop : alle soorten kool
planten en bieslookpollen.
Niesink, Past. Thuisstraat

10, Keijenborg.

Te koop of te huur: ge-

vraagd: plm.
 1

/2 ha weiland
i i omgeving dorp Hengelo

i Gld.), tel. 05753-2692.

Attentie: wil de klant die

per abuis midden april

laarzen heeft verwisseld

deze even komen omrui-

len; gegevens, zwarte laar-

zen maat 41 met achterop

stiknaad lichte versiering

en aanpassing hoogtever-

schil aan hakken. Opge-

haald veimoedelijk onder

cie naam Jansen.

Schoenmakerij Willem van

Hal, tel. 05753-2257.

Te koop: keukenblok kleur

wit, plm. 180 cm breed met

afzuigkap (Pelgrim) en

bovenkastjes en twee race-

fietsen, G. Lubbers, Waar-

leskamp 19, tel. 05753-3932,

7255 WE Hengelo (Gld.).

Werkgroep G.O.J. zoekt

;iog s t r inis gastadresKeii
voor jongeren. Voor inf.

tel. 2238 (05753).

Te koop: Yamaha DT
i.z.g.st. met verzekering

en helm. Tel. 05753-2516.

5, 10,20 kg te veel? Veilig

en gezond afslanken met

Malsovit-brood of Malsovit
Maaltydkoeken. Excl. ver-

krijgbaar bij uw bakker:

Hekkelman, Raadhuis-

straat 35, Hengelo (Gld.)

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

ATTENTIE ATTENTIE

In verband met Hemelvaarts-
dag dienen advertenties voor
de Reclame van dinsdag 17 mei
UITERLIJK woensdag 11 mei
om 12.00 uur in ons bezit te zijn

Drukkerij Wolters

l.v.m. Hemelvaartsdag zijn alle

winkels in Hengelo en Keijenborg

woensdag 11 mei lot 18.00 uur

geopend.
HKM



Natuurlijk moet een kinderfiets superveilig zijn.

'n Piet Pel Ie is veilig, betrouwbaar en zo

[ onverwoestbaar dat de volgende kinderen en nog

[ eens de volgende er op door kunnen fietsen.
In leuke kleur-

combinaties,
voor kinderen

van 6 jaar en
ouder,

vanaf f 439,-.

Hun fietsvrieno/e
heet Piet Pe//e

F A. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Cld - Tel. 05753-7278

GAZELLE
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Dit laatje
niet schieten.

Sperciebonen

500 gram

Holl. Komkom-

mer per stuk

179

69

Aufschnitt
Gekookte Worst

100 gram

A.H. Goudse
lichtbelegen kaas

kg

WAARDEBON

SCHOUDERKARBONADE

498

119

890

Zaterdagvoordeel:

Malse Bief lap-

jes 500 gram 598

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kufo.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400460

POLITIE-INFORMATIE

VAN DE RIJKSPOLITD3 TE HENGELO (GLD.)

Week van 26 april t.e.m. 2 >nei 1988

2e jaargang nr. 16

Op 26 april vond er een aanrijding plaats op de Ruur-
loseweg, waarbij één voertuig betrokken was. Be-

stuurder werd gelukkig niet gewond. De auto is ver-
moedelijk total-loss.

Deze dag werden er uit een winkel te Hengelo (Gld.)
vier joggingpakken ontvreemd. Hiervan is door de
eigenaar van de zaak aangifte gedaan. Het onderzoek

loopt.

Op 27 april werd toezicht gehouden op de mei-
paardenmarkt. Er werd geconstateerd dat enkele aan-

hangwagens niet in orde waren.

Een veel gehc<orde klacht was dat men met de fiets
aan de hand de markt op gaat en vervolgens met de
fiets voor een kraam gaat staan. Een verzoek: „Laat

uw fiets staan aan het begin van de markt en ga
eerst rustig winkelen."

Op 28 april werd er binnen de bebouwde kom van
Veidihoek een snelheidscontrole gehouden, waarbij 9
bestuurders werden bekeurd. Op de Vordenseweg

werden vijf bekeuringen uitgedeeld en op de Kuurlo-
seweg waren het 28 bestuurders die in overtreding

waren.
Deze week werden enkele lietseis bekeurd terzake
het niet in orde hebben van: verlichting, reflectie en
voor diverse verkeersovertredingen.

Op 30 april vond er een ongeval plaats op de kruising
de Heurne/Beatrixlaan, waarbij een bestuurder van

een motor ten val kwam. De politie zoekt getuigen

van dit ongeval.

Zoals u alleen weet is op l mei 1988 de snelheid op
enkele autowegen aangepast. Door borden wordt ter

plaatse aangegeven dat u daar 120 km/uur mag rij-
den. Met deze verandering is er ook een verandering
gekomen in de politie-transactiebedragen. Dit zijn

boetes die de politie, zonder tussenkomst van een
rechtbank mag hebben. De bedragen zijn als volgt sa-

mengesteld :

te.ni. 14 km/u f 50.00
van 15 t.e.m. 20 km/u f 80.00

van 21 t.e.m. 25 km/u f 120.00
van 26 t.e.m. 30 km/u f 140.00
boven de 30 km/u kunt u niet meer aan de politie
betalen. Deze bekeuring wordt dan afgehandeld door
de officier van Justitie. Ik wil nog opmerken dat bin-
nen de bebouwde kom wordt bekeurd als u 60 km/u

of harder rijdt. Als u bij een controle binnen de be-
bouwde kom van Hengelo (Gld.) bijvoorbeeld 71 km/u
rijdt, dan gaat u dat f 120.00 kosten. Dat is „jammer-

geld" en u bent gewaarschuwd.
C. Westera

OPRICHTINGSVERGADERING

Op 16 mei a.s. zal in Zaal Leemreis een „Afd. Hen-
gelo" van de Globe worden opgericht. De Globe is
een vereniging van postzegelverzamelaars. Aanvang

20.00 uur.
In deze tijd van jachten en jagen is een rustige, leuke

hobby voor u misschien wel iets.
Heeft u interesse en woont u in Steenderen, Baak,
Wichmond, Keijenborg of Hengelo, dan nodigen wij u
vriendelijk uit de oprichtingsvergadering bij te wo-

nen. U bent van harte welkom.

D. M.

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEEN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

BIJEENKOMST N.V.E.V.

De presidente kon een zeer volle zaal („Concordia")
welkom heten. Voor deze laatste avondbijeenkomst
van het seizoen had het bestuur Hans Keuper uit-
genodigd. Hij is bekend door zijn liedjes en voor-

drachten in dialect en ijvert ervoor om het Achter-
hoekse dialiect in ere te houden. Zichzelf begelei-
dend op gitaar en harmonika's zong hij liedjes over

vroeger en nu. Ook probeerde hij de dames aan het

zingen te krijgen en dit lukte aardig.
Tussen de liedjes door deed hij enkele voordrachtjes.
Aan het eind van deze gezellige avond bood mevr.
Rademakers hem als dank een envelop met inhoud

en een bloemetje aan.

GEMEENTE HENGELO

Provincie .Gelderland

De raadscommissie voor openbare werken en ge-
meente-eigendommen houdt op vrijdag 20 mei 1988
een openbare vergadering in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 15.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening; 2. Besluitenlijst van de vergadering van
16 februari 1988; 3. Plaatsing bewegwijzeringsborüen

ten behoeve van objekten van cultuur en rekreatie;
4. Straatnaamgeving weggedeelte, gelegen tussen de
Oosterinkdyk en de Aaltenseweg, thans nog Slette-
rinkdijk genaamd; 5. Vervanging materieel gemeente-

werken, te weten: a. een traktor/wegenschaaf; b. een
klepelmaaier; 6. Aanleg fietspad langs de Zelhem-
seweg, vanaf de Molenenk tot de gemeentegrens met

Zelhem; 7. Rondvraag; 8. Sluiting.
Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld.)

DAUWZWEMFD3TSEN

Voor de tiende maal organiseert zwemvereniging
HE-KEY weer het dauwzwemfietsen, dit is op 12 mei.

Voor de vroege vogels onder ons is er dan weer de

gelegenheid om voor het openen van het zwemsei-

zoen toch te zwemmen.
Hierna kan men een fietstocht maken die u door de
mooiste plekjes van Hengelo heenleid. De fietstocht

duurt l a V/2 uur.
Onderweg is er gelegenheid om koffie en koek te
kopen, maar ook koele frisdrank voor de liefhebber.

Na afloop van de fietstocht ontvangt iedereen een

herinneringsvaantje.
De starttijd is tussen 7.00 uur en 9.00 uur op het
zwembad in Hengelo en de kosten zijn f2.50 p.p.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

BUITENLIJST RAADSVERGADERING 3 MEI 1988

In zijn vergadering van 3 mei 1988 heeft de ge-

meenteraad :
1. vastgesteld de notulen van de vergadering van 5
april 1988; 2. een besluit genomen tot wijziging van

de Kampeerverordening; 3. besloten toe te treden tot

een bestaand samenwerkingsverband m.b.t. de sociale
recherche; 4. medewerking verleend voor de aan-

schaf van een media-kar t.b.v. de St. Bernardus-

school te Keijenborg; 5. het besluit genomen tot ver-
huur van het pand Sterreweg 14 aan de Stiching

Openbare Bibliotheek i.o.

Maandag 16 en dinsdag 17 mei

Mager Runder

gehakt kg 698

Vloersnijder met
sesam C gratis ge-

sneden)

A.H. halfvolle
Vanille Yoghurt

liter

219
C O

*J ^

Van de Eelaart
„drie sterren"

Jonge Jen. Itr.

Pollen Bessen-

jenever liter

1785

1395
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

Hemelvaartsdag ' l

Pete Kelly Band
2e Pinksterdag (2

Raadhuisstraat 36 Telefoon05/53-1^61

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
Donderdag 12 mei (Hemelvaartsdag)

Verzorgingscerttrum „De Ble^Jke"

10.00 uur: ds. Monteban

ZONDAG 15 MEI

Verzorgingscentrum „De BleUke"

9.00 uur: ds. mevr. Belidman

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. mevr.Beldman

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12- t.e.m. 15-jarigenl

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. van Dorp

Vrtfz. Herv. kerk

Geen dienst.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

TIJDELIJK WERK AANGEBODEN

Voor aardbeien plukken en onkruid

schoffelen zoeken wij hulp

Voor inlichtingen of opgave graag bellen naar

G. WULLINK
Banninkstraat 54a, Hengelo (G.) , tel. 05753-1427

hilion
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

Wiƒ zijn gespecialiseerd in

Rolluiken IHeroal)

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

Showroom geopend vrijdagavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor afspraak bellen: 05753-1048

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

9 t.e.m. 15 mei (inclusief Hemelvaartsdag)

J. Koning, telefoon 1266.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, tel. 1420.

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling; postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Keijenborg: Past Thuisstraat 18 tel 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

K.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Woensdag 11 mei: 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 12 mei: 10.00 uur: Woord en Comm. dienst

Zaterdag 14 mei: 19.00 uur Jongerenviering

Zondag 15 mei: 10.00 uur: Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

K.K. Kerk Ketfenborg

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

Stichting MaatschappeUjke Dienstverlening

Centr. kantoor: oorr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjolaan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „tiet Anker", J. F. Oitmans-
straat 7, 7221 NA Steendwen^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Denneniust", Stephanoüsweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 88342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.60 uur.


