
50e jaargang no 23 dinsdag 9 juni 1981

CLAM
Versclüjnt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk-Zelhem, Baak,
Steende ren, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTERS
Kerkstr. 17 - Postbus S
7255 ZG Hengelo Gld
Tel. 05753-1455
b.g.g. 125S

SIKKENS DSA
de gemakkelijke verf

v. J ' i ' . ' . *"> ' v>-^':'

Grond- en glansverf
in één bus

Hout buiten heeft het in ons
klimaat buiten hard te verduren

Uw gevelbetimmering, deuren,
kozijnen en daklijsten zullen u dank-

baar zUn voor

Sikkens DSA

Verkrijgbaar in honderden kleuren

Vraag vrijblijvend advies

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 14 juni a.s.

Aanvang 10.00 uur

Voorganger:
ds L. W. NUendUk uit Woerden

TOT ZIENS

De jeugddienstkommissie

de veertiendaagse

irii TOP

l liter
OUDE BOKMA
l liter

O PARADE VIEUX
1 liter
HENKES BESSENJENEVER

BOERENJONGENS
l fles BOLS DUTCH CREAM
(banana, mocca, cherry)

-J l fles BAIXANTINESS
(Scotch whisky)

O l Hes Irish VELVET
*̂  (voor Irish coffee)
O l tweeliterkruik
** LINSON SHERRY

l fles
CÓTES DU RHONE 1978

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPAL8TRAAT 17 * 7255 AA HENGELO GLD - TEL )5753-1292 - b.g.g. 05752-2634

DE GEHELE WEEK:
500 gr magere
HAMIAPPEN of
FRICANDEAU

500 gr kerry of
champignongehakt

500 gr verse kip

100 gr Cordon bleu

100 gr gepaneerde
SNITZEL

598

CEA
UvO

250

1 99

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 795

Zigeunersnltzel 995

Ossetong in madeirasaus 1250

Varkenshaas in roomsuas 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 30 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st. 12.50

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 8.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

->00 gr GROVE VERSE WORST

~>00 gr FIJNE VERSE WORST

l.'iO gr TONGEWORST

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr SLAGERSHAM

398
398

150

325

250
195

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

398
398

150

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(nmx.) 2 kg per klant)

500 gram

dikke rib
150 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr CORNED BEEF

100 gr VARKENSROLLADE

100 gr ITALIAANSE SALADE

348
125

195

195

150

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1289

(;()L 7J-///J 'W-HORISKMRIK-OMÏM

Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum,
hebben wij voor u een aantal jubileum aanbiedingen.
Tevens voor iedere bezoeker, een attentie en gedurende
de jubileumaktie (van 26 mei t/m 20 juni) op alle
artikelen 10% korting.

jubileum aanbiedingen^

dameshorloge (chroom) met quart* uu"-*

normaal f 149.—
jubileumprij» f W.—
Seiko horloge ..Dual-Timer" normaal f

jubileumprij» f 350.—
westmmster régulateur normaal f 725.

jubil«umprijs f 595.—
slavenarmband van plaatgoud (4% mrr

normaal f 525.—
jubileumprijs f 399.—

Ware gouden schakelarmband (dubbel gour

met) normaal f 1900-
jubileumprijs f 1195.—

brdi.nl hanger («IQOud 0.0. «t) me. collier

zilver gerhodineerd)

jubileumprij» f 99.—

groeibnljantnng (w,.- of gejoud O 03 er,

normaal f 360.—
jubileumprij» f 290.—
nng ge«, me, granaat of bloedkoraal

normaal f 225.—
jubileumprij» f 149.—
zilveren chorty en nng normaal 95 - en c
jUbileiimprij«,»amenvoorf

z.lveren slavenarmband (4V2 mm) nor

jubileumprij» f 33.—

Aluminium ladders
degeltfke, sterke' kwaliteit
spuigoedkoop*'' "*"

2x10 sport, lengte 4.75 m

185.»
2x12 sport, lengte 5.75 m

225.--
2x14 sport, lengte 6.75 m

275.--
Ook zelfs als reformladder
te gebruiken

Verfcentrum

lenselink

Tapperij de Zwaan
presenteert ZONDAG 14 JUNI

na een zeer succesvol Ie optreden

opnieuw de Ierse volkszanger

MICHAEL ROBINSON
Aanvang 20.30 uur

UIT, GOED VOOR U

GROOT KRINGCONCOURS
op zaterdag 13 juni 1981

terrein „de Hietmaat"
Hengelo Gld

klassen B - M - L - Z

Toegang gratis

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

Aan al onze klanten

in Hengelo en wijde omgeving

Maandag 15 juni a.s.
9 uur is het zover!

De Ie fase van de verbouwing, de winkel, is gereed!

WJj danken n allen voor uw steeds getoonde belang-
stelling in onze verbouwing en uw inschikkeUjkheid
tijdens deze afgelopen periode.

Komt U even een kijkje nemen?

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

FA. VAN TONGEREN
Raadhuisstraat 29 (t.o. gemeentehuis Hengelo Gld) Telefoon 05753-2896

WIJNBERGEN

Mooie

TOMATEN
kilo

150

SPITSKOOL
vers gesneden

nu per zak

65

VOLOP

aardbeien

perziken

kersen
enz. enz.

Voor een MOOI

bruidsboeket
Dan onbetwist naar uw

VAKMAN-BLOEMIST

WIJNBERGEN

Let op onze scherpe dagprijzen van groente en fruit FA. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD Telefoon 1473

SLAAPZAKKEN
met schoonheidsfoutjes vanaf

HEIJINK
19.--

Meubel en Taptytenhuis De SpannCVOgel
Buurloseweg 2 • Hengelo Gld

EN TOCH IS

TEREVK
UW SLAGER
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afle smaken

Jamin
Jü*^J& i *jP

Magere.
Jm> **

GEHMffMager
IVQE/VSDAG-GEHAKTPAG

SupermarktWansink



DANSEN
Zondag 14 juni

R E N D E Z - V O U S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Buur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800 uedersmaheliitervan

•^^H

Fietsen: Sportief!
Gazelle's Sport Populair

De stevige sportf iets die bij
uitstek een "lichtloper" is
In zoveel kleuren en uit-
voeringen, dat u gewoon
moet komen kijken bij-

FA. SLOTBOOM
Gazelle's rijden op Vredestein banden

Altijd
bijzondere aanbiedingen bij

S T E V O R D
nu onder meer de volgende:

SOFTBALSPEL (U kent ze wel: 2 rackets en

een lichte bal) normaal 5.95 (maar we /agen

dezelfde ook voor 6.95!) nu 8.95

Aardig ZEILBOOTJE voor kleuters van 2.95

voor 1.95

In RIJDEND SPEELGOED (driewielers, krui-

wagens, traptractors enz. hebben we veel soor-

ten). Als aanbieding: een mooie SKELTEB
(auto met trapbeweging) van 129.— voor 89.—

Voor hete vakantiedagen: een solide KOEL-
BOX van 32 liter, normaal 34.—, nu voor 25.—
(let bij prijsvergelijking wel op de kwaliteit)

Verschillende soorten KOPJES met schotel
voor aanbiedingsprijs

Een mooie MOK (beker met oor) van 2.50

nu 2 voor 2.95 6 voor 7.95

Compleet 12 persoons eet-, thee- en ontbUt
SEBVIES in moderne vorm, goede kwaliteit,

bruine kleur, normaal 340.—, nu voor 195.—

S T E V O R D
Maandag open, woensdagmiddag gesloten

Vaderdag

FIETSENDAG
Geef Vader een fiets van het
beste merk

UNION of BATAVUS
met de service van de vakman

m

Wy hebben meer dan 30 jaar
ervaring

Ook het adres voor

TASSEN enz.

RIJWIELSPECIAALZAAK

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalraachlaehandel ieparatte4nrlcating

BORfiONJEM
Kerkstraat 18 - TOBBEN Tel. 057520389

Spalstraat 19 Hengelo <ïld • TeL 05753-1418

van SPORTHUIS
ROOZEGAARPE
Banninkstr. 5, Hengc'o G.

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi on stro

Hengelo (Gld. l
Slager

F. Mouw

We geven ruiterlijk toe, dat vlees
Slagers proberen voedingsmiddel is.

te kopen en er het beste van

zekerheid de beste waar voor uw

eerlijk zijn. een goed stuk vlees.

Vorden

Slager
J. Besselmk

niet het goedkoopste Wij VS-
wel wekelijks de beste kwaliteit in
te maken. Dat geeft u de
geld te krijgen. En . . . . laten we

vakkundig behandeld door uw
VS-VakSlager met een uitstekend advies door u bereid geeft vrolijke gezichten aan tafel. Vraag

aan ons maar eens advies, want er zijn zoveel heerlijke soorten vlees.

Vraag 't uw VS-VakSlager en u eet gegarandeert smakelijker.

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

Te koop divorse OPELS
1 KADETT SPECIAL

2 KADETT SPECIAL

2 KADETT SPECIAL

l ASCONA 19N

l ASCONA 19N, 4-deurs, met LPG

l KADETT

Garantie - inruil en financiering

Dealer:

HEXO-UITLATEN
het sterke merk

Garage

WILLIE BERGERVOET
NeuzendUk 5 - Velswtyk gem. Zelhem
Telefoon 03944-321 of 489

GESLAAGD?

Dat is een kado waard!

H t IJ l N 11 HEEFT VOOE U:

buro's - boekenkastjes
tienerkamers - schilders-
ezels enz.

Meubel en TapQtenhuis De SpanneVOgel

Buurloseweg Z • Hengelo Gld

WEEKAANBIEDING

Uitlopende patronen
nu per stuk van '8.95 voor ZiOU

Diverse maten

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Een geldig rUbew^s voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare ttyd In uw bezit

Rijschool JAN DENEKAMP
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en

ervaring, hiervoor nodig.

Lessen in een nieuwe DatSUtt Bluebird

Sarinkkamp 14 • Telefoon 05753-2144

Gebraden
kippevlees
100 gr.

Verse kuiken-
bouten
heel kilo

Stooflapjes
heel kilo

Slagers-
leverworst
ring, 500 gr.

Zwan Boeren-
leverworst
150 gr.

Schenkel
500 gr.

Cordon bleu
100 gr.

Gehakt
(half om half)
heel kilo

Speklappen
heel kilo

Verse worst

Henkes
Jonge jenever Witte Reus

Bonte Reus
koffer 2 kilo JE QO
van 5,95 £L^Q

Perzikeni.» Crox
halvarine

Resi
frituurvet

500 gr.
\ van 1,98

voorEnkhuizer
bocrenkruidkoeken
van 1,59 voor

Sandeman sherry
fles, van 7,75 voor

Pisang
Ambon
nes 0,7 liter
van 14,25 voor.

Duyvis kroepoek
2 soorten
van 1,69 voor

Kkerzoet

a\oneen
tabletten

Croky Chips
grote zak 120 gr.
zout of paprika
van 0,79 voor Mateus Rosé

fles, van 6,95 voorNobo sprits
pak 15 stuks + sticker
van 1,75 voor
Salmiak knotsen
zak 8 stuks
van 1,05 voor Jolly Choco-

dessert m. room
van l £9 voorSantusa honing

pot, van 3,19 voor
Classe Royal
bier krat 24 flesjes

van 7,95 voor

Goudse kaas v.v.
belegen, kilo

Badbox met
minitopper
van 26,95 voor Coberco karne-

melk pak l liter

van 0,98 voor

v/d Pijl zilver-
uitjes 3/4 pot
van 1,45 voor
Popsticks
ijslollies doos 20 st.

van 1,75 voor
Gombal-
automaat
van 4,95 voor

Raak Sinas,
Pub of Cola
doos 24 plastic f).
van 13,20 voor

Nutricia
chocomel
blik, van 1,32 voor

Sesambollen
zak 9 stuks

Veluws
Glasvaas
27 cm hoog
van 6,95 voor

volkorenbrood
800 gr.

Houten kleer-
ïiangers 2 soorten

Volkoren puntjes
pak 6 stuks

Nutroma koffie
melk 1/2 liter

van 1,69 voor
Lux toiletzeep
pak 3 stuks
van 1,79 voor.

Good morning
Shampoo 3 soorten

grote flacon 400 ml
van 3,95 voorSuperunie

korreloploskofïïe
pot 200 gr.
van 5,95 voor

Unox

Aqua fresh
tandpasta
50 ml, van 1,75 voor

beter gevulde soep •
groente, kip, tomaat
literblik, van 2,09 voor

Reklames geldig van 11/6 -

FPORÜTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
2UTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO ) • RUSSEN • GROENIO • GOOR • VORDEN



Met grote blijdschap en dankbaarheid geven

wij u kennis van de geboorte van onze zoon

en ons broertje

WILCO

Johan Harmsen

Gerry Harmsen-Menkveld

Mark

Marion

Hengelo Gld, 30 mei 1981.

Tolweg 1.

ROMMELMARKT
Nederlandsch Mettray te Eefde bestaat dit
jaar 130 jaar.

T.g.v. dit feit houden wij

op 13 juni a.s. OPEN DAG
Naast allerlei festiviteiten organiseren wij een

ROMMELMARKT
Een ieder (geen beroeps), particulieren, ver-
enigingen, die zelf eigen spulletjes willen ver-
kopen, kunnen een kraam huren, kinderen
t.m. 12 jaar kunnen gratis hun waren aanbieden

Opgave en nadere inlichtingen overdag op

Mettray, tel. 05750-19933

GESLAAGD?
Een grammofoonplaat,
muziekcassette of platen
bon is altijd welkom

Platenbar „DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - bij de kerk

HOUT bestellen?
Bilenhofs bouwmarkt
bellen!

aannemersbedrijf - bouwmarkt
Uummeloseweg 20 - Hengelo Gld • 05758-2425

b.tf.g. 1225

ZONWERINGEN!!!
zonneschermen - jalouzieën

rolgordijnen - rolluiken

rechtstreeks van fabrikant standaard uitv. 10
effen of 40 streepdessins van 800 gr.
Draion doek en 5 jaar garantie, b.v.

KNIKABM SCHERM 400 cm br.

uitv. 260 cm 1102.--

KNIKARM SCHERM 500 cm br.

uitv. 220 cm 1130.--

VASTE ARM SCHERM 200 cm br.

uitv. 100 cm 298.--

VASTE ARM SCHERM 300 cm br.
uitv. 100 cm 377.--

Ook elk ander type ZONWERING en MARKIES
in elke maat leverbaar

Daarom, vergelijk altijd eerst prijs, service

en kwaliteit voor u beslist, want weet wat u

boven uw hoofd hangt.

BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld - Tel. 1225

Op donderdag 11 juni a.s. zijn wij 40 jaar ge-

trouwd.

Wij hopen dit D.V. met onze kinderen en klein-

kinderen te vieren op vrijdag 12 juni a.s.

G. J. HIDDINK

D. HIDDINK GOTINK

Baak, juni 1981.

Walterslagweg 4.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

Voor uw belangstelling, bloemen, kado's en

gelukwensen, die wij van u mochten ontvangen

bij ons 25-jarig huwelijk, zeggen wij u allen heel

hartelijk dank.

BERNARD EN HANNA REGELINK

Hengelo Gld, juni 1981.

Synagogestraat 6.

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke

dank voor de belangstelling, felicitaties, bloe-

men en verdere geschenken, welke we bij ons

55-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

H. J. BRUIL
H. BRUIL GROOT WASSINK

Hengelo Gld, juni 1981.
Sarinkdijk 5.

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengaio Gld - Taf. 05753-1806

Vz Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Te koop: prachtig eiken
kabinet, 2 linnenkasten,
keukenkast, koperen bak,
dienstbodekast, melkbus-
sen. Alles uit grootmoeders
tijd, voor een zacht prijsje
A. Arendsen, Gomperts-
dijk l, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten, vrij van knolvoet
behandeld tegen draaihar-
tigheid, selderij, peter-
selie en bieslook. Niesink

Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

zagen, moforen,
moforze/sen, mofor-

maaiers, pompen,
mororkefff 'ngzagen,

veescheremachines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT
Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

Wif/y Hoogeveen-
Ge/ti

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 - Hengelo G.
telefoon 05753-1795

GEVRAAGD

aardbeienplukkers
(sters)

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo

Tel. 05753-1427

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, peterselie en
selderij. G. W. Braakhekke
Banninkstraat 3, Hengelo
Tel. 1512

Verloren op zondag 31 mei
Seiko dameshorloge met
blauwe wijzerplaat en me-
talen bandje. Inl.: A. Hid-
dink, Koningsweg 4, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1676

Gevraagd nette huishoude-
Ujke hulp voor enkele mor
gens of middagen per week
Voedingsmarkt v.d. Mond
Ruurloseweg 52, Hengelo

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

KAUI-THERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 JUNI

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds Kabel

10 uur Ds J. B. Nijendijk, Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Kabel

VrU». Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 9 t.e.m. 14 Juni
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

R.K. Kerk KeUenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis

Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dageUjks rozenhoedje om 18.30 uur

REIS NVEV

Dat Hengelose dames reislustig zijn, bleek op 3 junL
want om 7 uur 's morgens stonden bijna 150 NVEV-
sters klaar om in de bus te stappen. Ondanks de
goede organisatie bleken er slechts 2 bussen te zijn;
de derde chauffeur was „vanzelfsprekend" naar
Hengelo Ov. gereden. Noodgedwongen werden allen
verdeeld over de twee bussen en ging de reis eerst
naar Maarsbergen waar in een groot motel koffie
werd gedronken. Inmiddels was de derde bus ook
hier gearriveerd en konden de dames enigszins ge-
riefelijker doorreizen naar de wereldstad Rotterdam.
Hier werd een bezoek gebracht aan het warenhuis en
postorderbedrijf „Ter Meulen Post" en de Euromast.
In het restaurant van het vliegveld Zestienhoven
werd een broodmaaltijd gebruikt en kon men tevens
verschillende vliegtuigen zien opstegen en landen.
Ondanks het slechte begin van de reis werd het een
erg geslaagde dag waarop men zeker met genoegen
zal terugzien.



Te koop TRACTOR MF 165 incl. hefmast, draaiuren
3100. Peelen, Landlustweg 7, Steenderen, telefoon
05755-1865

BROODLEVERING 1981
BIJ DE „MULDERSFLUITE"

Hemelvaartsdag 28 mei 1981 is wederom met veel
succes de jaarlijkse broodlevering bij de „Mulders-
fluite" (fam. Fokkin) aan de Zelhemseweg te Hen-
gelo Gld gehouden.
De opbrengst van de aangevoerde broden was het
bedrag van f 1816.—.
Dit bedrag is na overleg tussen de diacorüën van
Hengelo en Zelhem en Caritas Hengelo-Keijenborg,
bestemd voor de Sahel-landen.
Het zwaarste brood, 50 pond, werd gelverd door de
heer H. Beulink, terwijl de heer H. Waarlo als goede
tweede eindigde.
Veel dank gaat uit naar de cijnsplichtigen die telken-
jare weer brood leveren en zodoende het eeuwenoude
gebruik in ere houden.
Ook het college van B. en W. van Hengelo Gld en
Zelhem en de VVV uit Hengelo Gld, die het alles
weer goed georganiseerd had, wordt in de dank
betrokken.
HopenUjk dat volgend jaar de cijnsplichtigen en de
VW uit Zelhem weer meer aandacht aan de jaar-
lijkse broodlevering gaan besteden.
Ook 2 heren Lubbers, de een H. B. Lubbers als 45
jaar langer „schrijver" bij de „Muldersfluite" en de
ander H. Lubbers, die als afslager voor een vlotte
verkoop van de broden zorgde, wordt dank gebracht.
Verder werkten aan de feestelijke levering en ver-
koop de boerenkapel van chr. muziekver. Crescendo
en de dansgroep ,,Wi'j eren 't Olde" uit Velswijk
mee.

KOLLEKTE RESULTAAT

De kallekte. ten bate van de gehandicapten heeft
in de gemeent Henglo Gld het mooie bedrag van
f 2265.— opgbracht.
Aan allen die hun gaven deden wordt hartelijk dank
gebracht.

GEMEENTENIEUVVS HENGELO GLD

Op vrijdag 19 juni 1981 is de gemeentesecretarie,
alsmede het bureau gemeentewerken, de gehele dag
gsloten.
Het spreekuur van burgemeester en wethouders
komt op deze dag ook te vervallen.
Kadavers moeten op die dag worden doorgegeven
aan het politiebureau, telefoon 1230.

VETEBANEN MOTORCROSS
IN HET WOSSINKBOS TE HENGELO GLD

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in het trainingscir-
cuit van Hamove, het Wossinkbos, een veteranen
motorcross georganiseerd.
De deelname aan deze cross staat open voor ieder-
een mits zijn motorfiets van vóór 1960 is.
Er wordt gereden in de klassen 125 t.m. 500 cc en
ook zijspannen.
Als speciale attractie is een klasse opengesteld voor
oud-crossers van boven 30 jaar, waarin o.a. deel-

nemen Bennie Hartelman op zijn Hago en de Bel-
gische gast, oud-crosser R. Huygens op 500 cc FN.
Ook Joep Jansen, de BSA-coureur uit Eindhoven is
aangezocht voor deelname.
De aanvang van dit alles is om 1.30 uur en degene
die graag de oude crossimotoren nog eens wil be-
wonderen, mag deze gelegenheid niet voorbij laten
gaan om in het Wossinkbos een kijkje te gaan nemen

VERGADERING WAARBORG RUNDEREN

Het genootschap tot onderlinge waarborg van run-
deren te Hengelo Gld, heeft het boekjaar afgesloten
met een voordelig saldo van f 1122.58.
Dit bleek tijdens de jaarlijkse algemene deelhebbers
vergadering in zaal Wolbrink te Hengelo Gld.
In totaal kwam een bedrag van f 34.662,27 binnen,
maar uitgekeerd werd f 33.539,69.
Per l mei zat in het reservefonds echter een bedrag
van f 21.934, 22.
Aan het eind van het boekjaar bedroeg het aantal
deelhebbers 40. In totaal hebben ze 496 koeien ver-
zekerd voor f 667.500,—.
Uit het jaarverslag van de administrateur, D. J.
Walgemoed bleek, dat in het afgelopen jaar, 22
koeien werden vergoed voor een bedrag van
f 30.430,79.
20 deelhebbers hebben gebruik gemaakt hun 386
melkkoeien te verzekeren via een aantal vaste plaat-
sen, zodat opgave van wisseling van koeien niet
meer nodig is.
De halfjaarlijkse premie werd vastgesteld op 1% van
het verzekerd bedrag, zonder eigen risico en een
uitkering van 100%

„STEINTJESWEDDE" NU NIET OP DE SCHAATS
MAAR OP DE FIETS

Om ook buiten het winterseizoen in de bekendheid
te blijven, si de ijsvereniging „Steintjesweide" met
andere aktiviteiten dan alleen schaatsen begonnen.
Werd in 1980 met succes een rolschaatswedstrijd
georganiseerd, dit jaar zal „Steintjesweide" de orga
nisatie op zich nemen van een avond fiets vierdaagse
Het ligt in de bedoeling om deze fiets vierdaagse
te verrijden van maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 sept.
Hierbij is één reservedag ingevoegd, voor het geval
men op een van de andere avonden verhinderd is.
De route die elke dag wordt uitgezet is plm 20 km
uiteraard door de mooiste gedeelten van Hengelo G.
Ter herinnering aan deze fiets vierdaagse zal aan
iedere deelnemer na afloop een herinneringsmedaille
worden uitgereikt.
De start van deze vierdaagse vindt plaats bij sport-
hal ,,de Kamp" te Hengelo Gld.
Met de organisatie van dit evenement wil het be-
stuur van ,,Steintjesweide" ook haar steentje bij-
dragen aan de ontspanningsmogelijkheden voor de
bevolking.

HETAC NIEUWS

Tafeltennisvereniging HETAC heeft na afloop van de
competitie de balans opgemaakt van het afgelopen
seizoen.
Er werd met wisselen succes gestreden, maar er
kwamen helaas geen kampioenen uit de bus.
In de competitie werd het jongensteam 3e, het Ie

meisjesteam 3e en het 2e en 3e meisjesteam ein-
digde op de 5e plaats.
Het seniorenteam dat nog onder de naam Keijles
deelnam, eindigde op de 2e plaats.
De jeugdafdeling van Hetac heeft nu 45 leden, waar-
onder veelbelovende spelers en speelsters.
In de periode tussen deze competitie en de volgende
competitie zal trainer Wessels een extra training
inlassen om het volgende seizoen up to date te gaan
starten.
Op de bestuursvergadering kwam het vervoers-
probleem ter sprake en er zal voor de komende
comptitie een schema worden opgesteld, zodat een
ieder weet wanneer er gereden moet worden.
De fusie Keijles-Hetac is nu definitief, zodat er voor
de senioren afdeling gestart kan worden met een
ledenwerfactie.
Zin in tafeltennissen? Elke vrijdagavond vindt in
de gymzaal te Hengelo Gld vanaf 17.15 uur de trai-
ning plaats, 's Avonds vanaf 20.15 uur trainen de
senioren. Het is beslist niet zo dat men verplicht
aan de competitie moet deelnemen.

OPENINGSTOURNOOI
VOETBALVELD CAFÉ EVERS VELSWIJK

Op het nieuwe voetbalveld van café Evers te Vels-
wijk werd onlangs een openingstournooi gehouden.
De aftrap werd verricht door de heer Coen Evers
in aanweigheid van zijn vrouw.
2 dameselftallen, Velswijkse Girls en het Kluize-
naars-team speelden een aantrekkelijke wedstrijd,
waarbij eerstgenoemde de overwinning behaalde.
Bij de heren kwamen als poulewinnaars naar voren
Ankersmit-Bourgondiën en café Winkelman. In de
finale was de ploeg van Ankersmit-Bourgondiën de
sterkste.

FESTIVITEITEN KON. HARM. CONCORDIA

Als onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid
van het 120-jarig jubileum van de Kon. Harm. Con-
cordia, werd op Hemelvaartsdag in zaal Concordia
een erfhuis gehouden waarvoor veel belangstelling
bestond.
Op vaak zeer humoristische wijze bracht veiling-
meester H. Lubbers de artikelen in de verkoop, die
gretig hun weg vonden naar de kopers om zodenode
uniformen- en instrumentenfonds van het korps te
spekken.
Om plm 6 uur werden aan de rand van het dorp de
Oostenrijkse gasten uit Kirchberg, waarmee Hen-
gelo Gld een band onderhoudt, en welk muziekkorps
haar medewerking aan het jubileum zou verlenen,
onder vrolijke klanken ingehaald, 's Avonds was het
voor veel Hengeloërs een vrolijk weerzien met de
bekenden uit Oostenrijk.
Vrijdagavond werd in sporthal de Kamp een grote
muziekavond gehouden, waaraan het Oostenrijkse
korps, de Kon. Harm. Concordia en Hengelo's Ge-
mengd Koor hun medewerking verleenden.
De avond begon met een verrassing. In de zaal zat
het echtpaar H. B. Lubbers en H. Lubbers-Wolters,
die op deze dag 50 jaar gehuwd waren. Nadat de
burgemeester, de heer J. E. de Boer de avond off i-
ciel geopend had, werd door het Oostenrijkse korps
'n muzikale hulde aan het echtpaar gebracht en zette
Concordia spontaan het Lang zullen zij leven in.

De rest van het programma werd op zeer char-
mante wijze aangekondigd door lady-speaker mevr.
Wesselink uit Zelhem en gaven de Kon. Harm. Con-
cordia o.l.v. de heer G. Helmink, het Hengelo's
Gemengd Koor o.l.v. de heer B. Nijhof en de Oosten-
rijkse gasten o.l.v. herr Helmut Prohaska enkele
zeer goede staaltjes van hun kunnen ten beste.
Nadat in de finale uit volle borst het Hengelose
volkslied werd gezongen, kwam een eind aan een
indrukwekkende avond van fijn luister en kijkgenot.
Zaterdagsavonds werd deelgenomen aan de taptoe
op het sportpark Elderink, waarna na afloop een
feestavond voor iedereen werd gehouden, waarbij
tezamen met de Oostenrijkers zeer veel plezier werd
gemaakt. Zeer veel later dan gepland gingen de
Oostenrijkse gasten, die moeilijk afscheid konden
nemen de bus in om naar huis terug te keren.
Uitgezwaaid door veel Hengeloers die er graag hun
nachtrust voor opofferden. Zo kwam een eind aan
een zeer druk, doch bijzonder fijn en gezellig week-
end voor de Kon. Harm. Concordia en zijn gasten.

TAPTOE OP SPORTPARK ELDERINK

Zaterdagavond 30 mei werd door VW Hengelo Gld
op sportpark Elderink de jaarlijkse taptoe georgani-
seerd. De deelnemende verenigingen waren de Kon.
Harm. Concordia, de chr. muziekver. Crescendo, de
muziekver. St Jan met schutters en vendeliers uit
Keijenborg, de Hengelose Majorettevereniging en
een muziekgezelschap uit Kirchberg am Wechsel in
Oostenrijk, in Hengelo Gld ter gelegenheid van het
jubileum van Concordia.
Zeer veel toeschouwers zagen op deze mooie avond
een prachtig schouwspel, aaneengepraat door mevr.
Wesselink en geleid door instructeur H. Hllferink.
Er deed zich een vrolijk moment voor, toen kinderen
met spandoeken het veld oprenden, waarop stond
Staking. Alle muzikanten liepen weg om zogenaamd
te staken, doch na enig heen en weer gepraat en het
uitdelen van gele en rode kaarten, vervolgden de
muzikanten hun optreden.
Na afloop van het kleurige schouwspel bracht de
voorzitter van VVV, de heer H. van Hengel dank
aan alle medewerkenden en sprak ook woorden van
blijdschap over de zo grote opkomst van het publiek.

PROVINCIAAL STUDIEFONDS
VAN GELDERLAND

Voor het cursusjaar 1981-1982 bestaat er gelegen-
heid een studietoelage aan te vragen bij het Provin-
ciaal Bestuur van Gelderland.
Dit kan alleen voor degenen wier ouders of ver-
zorgers in de provincie Gelderland wonen, of door
studerenden, die in hun eigen onderhoud voorzien
en in Gelderland wonen.
Formulieren voor het aanvragen van toelagen zijn
verkrijgbaar op het gemeentehuis in de plaats van
inwoning. Deze dien zo spoedig mogelijk, maar
in elk geval vóór l oktober 1981 te worden ingele-
verd. De studietoelagen worden in de vorm van een
renteloos voorschot verleend en telkens voor ten
hoogste één jaar.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Pro-
vinciaal Studiefonds, Huis der Provincie, Marktstr. l
te Arnhem, tel 085-599111, toestel 2159.


