
52e jaargang no 27 dinsdag S juli 1983

CLAM
Verschijnt dinsdag» In:
Hengelo Gid.; KeQenborg;
VelswJJk (Zelhem); Stecnderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldljk; Vie rakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERB
Kerkstraat 17 - Postbus 3
L255 ZG Hengelo Gid.
Telefoon 05753-14 öö
b.g.g. 1268

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGELOSE
TE HOUDEN OP WOENSDAG 13 • VRIJDAG 15 - ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JULI

Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

DINSDAG 12 JULI
Opgave nieuwe leden kan geschieden dinsdagavond 12 juli van 20.00 tot
22.00 uur bij café Wolbrink. Nadien niet meer!

Tevens is er deze avond

trekking nummers voor volgorde vogelschieten
(Dames en heren schutters, komt u zoveel mogelijk. Dit voorkomt een boel
vertraging tijdens het vogelschieten). .

WOENSDAG 13 JULI

GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat met vele aktiviteiten, o.a.

groot sfandwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke NA/V en de Hengelose marktvereniging

Premiekeuring koudbloed en Haflingers
van de Kon. Ver. Ned. Trekpaard, afdeling Gelderland

Provinciale keuring van het

Ned. Rijpaarden en Pony Stamboek
(Keuringen terrein „de Hietmaat", Berkenlaan, aanvang 8.30 uur)

10.00 uur OPENING LUNAPARK
(rond de Herv. Kerk)

19 oo uur GROTE MODEL STOCKCARWEDSTRIJD
OP DE RUURLOSEWEG afgesloten gedeelte)
Leden van de modelbouwclub „de Hoogvliegers" uit Hengelo Gid, zullen
tijdens een spectaculaire stockcarwedstrijd, tesamen met leden van andere
clubs een onderlinge wedstrijd houden (plm 90 min.)
Er wordt gereden met radiografisch bestuurbare wagentjes (schaal 1 : 8,
afgeleid van de Engelse stockcar). De maximale snelheid van deze wagentjes
is ca. 55 a 60 km per uur. De motoren hebben een inhoud van 3.5 ccm. De
wedstrijd wordt verreden in heats van 4 minuten, met telkens 6 stockcars
in de baan .De drie snelsten plaatsen zich voor de finale. Clubleden zullen
op deze avond vragen over de modelbouw op een deskundige manier be-
antwoorden. Een avond voor jong en oud, die u zeker niet mag missen<
Toegang gratis.

VRIJDAG 15 JULI

14 oo uur KINDERSPELEN, sportpark Elderink
voor de leeftijdsgroepen van 5 tot 12 jaar. (Deelname gratis)
Na afloop van de spelen uitreiking van de prijzen, alsmede waardebonnen,
hetgeen uitsluitend geschiedt op het sportpark. De waardebonnen zijn gel-
dig op de kermis. Alleen op vrijdag en zaterdag.

Ouders of begeleiders, gaat u zoveel mogelijk met de kinderen mee naar
het sportpark. Onder de aanwezige ouders of begeleiders worden n.l.
waardebonnen verloot.

2000 uur TREKKING VERLOTING Hengelose Majorettevereniging
in zaal Wolbrink
Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door het GELDERS TRIO
(toegang gratis)

Tevens feestavond i.v.m. 12 Vz-jarig bestaan

ZATERDAG 16 JULI

Regionale keuring New Forest Pony Stamboek

Keuring Connemara Pony Stamboek
Terrein „de Hietmaat", aanvang 8.30 uur

10.00 uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat met ringrijden te paard en voor fietsen (dames en heren)
met prachtige prijzen

io.3o uur Kultureel jeugdprogramma in zaal Wolbrink
Opgevoerd zal worden het stuk „REPELSTEELTJE" door het Limburgs
Jeugdtoneel. (Toegang gratis)
Het verhaal is doorspekt met oerkomische en heel spannende momenten en
is een van de mooiste sprookjes voor jong, maar ook voor oud.
(65-plussers van harte welkom).

13.30 uur OPTOCHT

Vertrek vanaf zaal Michels

vaandel h ui de voor het gemeentebestuur en koningspaar
1982, bij het gemeentehuis

14.30 uur VOGELSCHIETEN in de Berkenlaan
voor leden van de schutterij „EENDRACHT MAAKT MACHT"
Tijdens het_vogelschieten wordt er een

stoelendans voor dames
gehouden, die niet meedoen aan het vogelschieten.
Voor beide evenementen zijn zeer fraaie prijzen beschikbaar.

Op het terrein is een consumptietent aanwezig. Na afloop vindt de prijs-
uitreiking plaats in zaal Michels,

met vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar 1983

Aan de optocht werken mee: Kon. Harmonie Concordia met tamboerkorps,
majorettevereniging E.M.M., de vereniging het aangespannen paard „In
Stap en Draf" en de vendeliers van de schutterij St Jan uit Keijenborg.

Route optocht: vertrek zaal Michels, Tramstraat, Rozenstraat, Bleekstraat,
Oude Varsselseweg, Beukenlaan ,Het Karspel, Sarinkkamp, Schoolstraat,
Raadhuisstraat, Gemeentehuis. Vaandelhulde. Raadhuisstraat, Spalstraat,
Tramstraat, Leliestraat, Korenbloemstraat, Einde.

Terug: Berkenlaan, Meidoornstraat, Leliestraat, Zuivelweg, Spalstraat,
zaal Michels. Vaandelhulde. Prijsuitreiking Volksspelen

ZONDAG 17 JULI

.4.00 uur GROTE KERMISOPTOCHT
Aan deze optocht doen mee een aantal grote wagens. Ook kleine wagens
en jeugd met versierde fietsen of karretjes, eenlingen en groepen zijn van
harte welkom. Voor de jeugd is er altijd een prijs.

De deelnemers dienen om 13.00 uur aanwezig te zijn.
(Parkeerterrein zuivelfabriek)

Keuring 13.30-14.00 uur
Prijsuitreiking plm 16.30 uur in zaal Michels

Route optocht: Zuivelfabriek, Zuivelweg, Kastanjelaan, Banninkstraat, Ster-
reweg, Zonnestraat, Westerstraat, Wichmondseweg, Raadhuisstraat, Spal-
straat, lekink, Leliestraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Beukenlaan,
Het Karspel, de Heurne, Vordenseweg, Raadhuisstraat, Spalstraat, Tram-
straat, ontbinding optocht.

Aan de optocht doen mee: Kon. Harm. Concordia met tamboerkorps, Hen-
gelose majorettevereniging, schutterij St Jan uit Keijenborg met vendeliers
en majoretten, muziekvereniging St Jan uit Keijenborg, schutterij St Sebas-
tiaan uit Zieuwent en de vereniging van het aangespannen paard „In Stap
en Draf".

GROOT LUNAPARK
rond de Herv. Kerk, met diverse attracties

OPENINGSTIJDEN van het Lunapark:

woensdag 13 Juli vanaf 10.00 uur

vrijdag 15 juli vanaf 15.30 uur

zaterdag 16 juli vanaf 10.00 uur

zondag 17 juli vanaf 14.00 uur

Het bestuur van de schutterij EENDRACHT MAAKT MACHT
wenst iedereen prettige kermisdagen

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermis
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Deze week in de aanbieding!

PRUIMEN CARREES
een ware delicatesse

nu 5 stuks 5.25

Vrijdag en zaterdag

Uienstokbrood met kaas
2.10

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

WIJNBERGEN

125

Zware KROPSLA
2 stuks 95

Verse jonge CAPUCIJNERS
nu per kilo ZOU

Let op onze aanbiedingen van

lekker VERS FRUIT
o.a. PERZIKEN - AARDBEIEN,
NEKTARINA'S - KERSEN
PRUIMEN enz.

In onze verkoop bloemenkas
DEZE WEEK

Mooie KAMERCONIFEER
595

F /L W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1473

W.P.N.

Grote premiekeuring
van het

Warmbloedpaardenstamboek

op donderdag 7 juli a.s.
te Hengelo Gld
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VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 3460

SPECIAAL DEZE WEEK:

5 Hollandse Nieuwe halen,
4 BETALEN

Wegens groot succes:

2V2 l banketbakkers roomijs
van 11.00 voor 9.95

Platenservice „HENGELO"
Videofilms

V.H.S.- en V.C.C.-syteem

TE HUUB o.a. Western, misdaad,
kinder, karate of sexfllms enz.

Grammofoonplaten
AANBIEDING
Singles uit ex top 40 slechts 2-00

Singles uit top 40 en tip 5.75

Volop in voorraad
L.P.'s van BZN Golden hits

NIEUW!
The Police: Synchronicity

Muziekinstrumenten
NIEUWE of 2e HANDS ORGELS

Gitaren, blokflulten, versterkers,
mondharmonica's enz.

ORGELLESSEN voor jong en oud

Platenservice „HENGELO"
Raadhuisstraat 51c • Hengelo G (achter Edah)
Telefoon 05753-3532, b.g. 2307 of 2051

Het adres waar muziek in zit!!

Stoffenboetiek ,MARMON'
Speciale zomeraanbieding

Bedrukte KATOEN, per meter 6.0O

2 meter voor 10-00

Zyden en crèpe JERSEY, per mtr 9.95

Pasteltinten UNI, per meter 14.95

Mohair WOL, per bol van f 3.85 voor
3.00

(Achter Edah) - Tel. 05753-3250, b.g.g. 2144

Leer succesvol autorijden!
VAMOR-A.UTORIJSCHOOL WEU E BS

HELPT IJ DAARBIJ GAABNE

WU lessen In BMW 818 en HONDA automattc

Theorielessen te Ketyenborf en Hengelo GW

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WENERS
Poelsv/eg'47 • KeUenborg • Tel. 1809

Twee maatjes minder
nog voor de zomer?
Eet U slank met MALSOVIT
Maisovi» is een nieuw lefcket brood, waarvan u maar neei weinig
hpeft te eten en toch een voldaan gevoel hebt Op de bijsluiter
(die kr.igt u r*| «der Matso-vM-brood) staat precies wat u m
doen on» op een gezonde manier 2 a 3 kilo per week al te vallen
Maisov<i wordt gebakken door:

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

UlfiQVARNA EN LETWKNSTEIN

naaimachines
reeds vunaf »

Naalraachlnehandel - reparatie-Inrichting

BORG3RJEK
aaft 13 - VOEDEN T«l. 05732-1885

SpaJstraat 19 - Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Bibliotheek Hengelo Gld
Gedurende de vakantieperiode van dinsdag

12 juli t.e.nr. vrijdag IS augustus is de biblio-

theek uitsluitend geopend op:

dinsdag- en donderdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

Wij wensen onze lezers een fljne vakantietijd

toe.

Het bestuur

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt 4. kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

125
DUNDE KDA';

500 gr malse runderlappen

w. / D500 gr malse varkenslappen
150 gr leverkaas ' ISO

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram magere
HAMLAPPEN of
FRICANDEAU 3.95
100 gr varkens- of runderrollaita 195

De gehele week;
100 gram

snitsels

500 gram

verse kip

500 gram

kippebouten

l doos

1.35

2.50

2.75

grote fricandellen X3.95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05768-12 69 KEURSLAGER

DANCING CONCORDIA DANCING CONCORDIA

PROGRAMMA tijdens de

HENGELOSE KERMIS
Zowel zaterdag 16 juli als zondag 17 juli

DANSEN
met de Achterhoekse topformatie

RENDE VOUS
DANCING CONCORDIA DANCING CONORDIA

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles goed

regelen bij de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik alles prima

geregeld. Bij mijn eigen Rabobank.
Peseta's voor mijn verblijf in Spanje,
wat franse francs voor de doorreis en
reischeques als reserve. En niet te
vergeten 'n goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabobank,
voor 'n kleine vergoeding, op
waardevolle spulletjes, die ik niet
graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en regel
alle vakantiezaken bij de Rabo-
bank. Altijd in de buurt, snel aan
de beurt.

Rabobank
geld en goede raad

Elke dag

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05758-1895

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 • Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

BMW 316 - Hondo automaat

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg SS • Wichmond • Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's
Voor al uw

reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

Zonnestraal 18 • Hengelo Qld • TeL 05753-1806

Vi Ja»r garantie op reparatie

Onderdelm uli voorraad

AUTOLAKKEN
Lakschade aan uw auto?

Haal snel een spuitbusje
AUTOLAK bü

Verfcentrum

erkstraat l - Hengelo G

Ik ben met vakantie

van 11 juli t.e.m.
15 augustus
Pedicure

mevr. Jansen
de Heurne 7, Hengelo Gld

H.H. veehouders
Heden aan te bieden:

voeder
aardappelen
t effen geschikte prfls

J. FRANKEN
Agrarische produkten
Hengelo Gld • 05763-1296

Te koop VOLOP

verse aardbeien
na 16.00 uur

Voor grotebestellhigen
's avonds bellen.

Tevens Ie kwaliteits

n
B. Garritsen & Zn
Kruisbrinkseweg 7

Toldijk (teem. Steenderen)

Tel. 05755-1861

Kleurenfoto's
afdrukken
TOPKWALITEIT

Slechts 65 cent
PER FOTO

lenselink
Zondag 10 juli

AUTOCROSS
Velswijk

Terrein: Uilenesterstraat,

TE KOOP
alle werkdagen

vers geplukte
AARDBEIEN
voor 'smorgens 10.00 oor

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-3404, b.g.g. 1421

Willy Hoogeveen-
Geitz
Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Old

schoonheidsspecialiste/

pedlcore
Voor afspraak:
tel. 05736-460

SIERHEE8TER8
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
LAANBOMEN
UELDEPLANTEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
TUINTURF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELD MENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
POTGROND
SPOORBIELZEN
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld|
TeL 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Heaterweg 10, VarsseiderJ
Tel. 08366-85664



Onze karbonades
zijn deze

guldens goedkoper
Een goeie reden

om de kwaliteit'ns
te proberen.

U weet: we zijn sinds kort
Albert Heijn. En dus hebben we ook
't eerste klas vlees van Albert Heijn.
In onze eigen slagerij met vak-
bekwame bediening achter de
toonbank.
De kwaliteit is gegarandeerd,
de keus is compleet, de prijzen
zullen u elke keer meevallen.
Kijk maar.

Schouderkarbonade,
kilo 5.98

En we hebben nog veel meer extra aanbiedingen.

Sla,
per krop

Uit de diepvries:

S3 Quatro
Stagione, doos

* Sherry
huismefV PcilC Öo7 ,

medium dry,
fles 0.7 liter 3.98 Hele jonge

edammei;
per stuk 10.98

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
2 juli a.s. bij AJbert Heijn.

'ili y-i 4

heijn

ro

CN
C5

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



KAMPIOENSCHAP PLAY BACK OP DE BRADERIE

De HKM heeft voor haar komende Braderie op 27 en 28 juli een extra attractie
ingesteld. Beide avonden wordt een wedstrijd Play Back gehouden om het het
het kampioenschap van Hengelo Gld. ledere ingezetene van Hengelo Gld kan
gratis deelnemen. Men dient een cassettebandje mee te nemen met de daarop
voorgenomen zang of tekst, van ten hoogste vierminuten. Inschrijfformulieren en
inlichtingen over deze wedstrijd ztyn te verkregen bij drogisterij Lenselink, Kerk-
straat l, Hengelo Gld en schoenhandel Hermans, Past. Thuisstraat 8, Keijenborg
De inschrijving sluit op 19 juni a.s.

Op 't hoekj
van de straat is het „bar"-gezellig
tijdens de keratisdagen

De Hengelose kermis op 13,15,16,17 juli
viert u op z'n best in een plezierig esfeer

TOT ZIENS DAN MAAR

G. v.d. Weer
„'t HOEKJE" • café • bar - buitenzitjes

sehildersbedrijf
bennie harmsèh

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

„DE HARBARGE"
Bleekstraat 3 • HENGELO GLD

TREFCENTRUM PRETMAKERIJ

is ingesteld op de Hengelose kermis op
13,15,16 en 17 juli

Woensdag 13 juli DE GEHELE DAG

gratis DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

Vrijdagavond 16 juli

trekking
v.d. verloting
van de Hengelose Majorettevereniging

DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

Zaterdagavond 16 juli

gratis DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

Zondag 18 juli NA AFLOOP van de OPTOCHT

gratis DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

CAFÉ-DAR-ZAAL

WOLBRINK

Met blijdschap geven wij U kennis van de
geboorte van onze dochter en zusje

LENDA

Henk en Gerda Momberg
Ronald

26 Juni 1983.

Slotsteeg 2,
7255 LH Hengelo Gld.

KIM

Dankbaar en blij geven wij U kennis van de
geboorte van onze dochter.

Gewicht: 3380 gram
Lengte: 51 cm

Apple Menkveld
Anja Menkveld-Seesink

27 juni 1983.
Bleekstraat 18,
7255 XZ Hengelo Gld.

Wij gaan trouwen op donderdag 7 juli 1983
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om
14.30 uur in de Herv. kerk te Hengelo Gld door
ds G. H. Verhaere.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Lan-
geler te Hengelo Gld.

Ons adres: Prunusstraat 12, Hengelo Gld.

ANJA SCHOT

en

BERT DERKSEN

Inplaats van kaarten

Maandag 11 juli a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren in zaal Langeler, Spal-

straat 5, Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30
uur.

BENNIE HARMSEN

WILLEMIEN HARMSEN-LOMAN

7255 MA Hengelo Gld, juli 1983.
„Stenderink", Ruurloseweg 70.

Vrijdag 8 juli hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te vieren

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30
uur in Hotel Langeler te Hengelo Gld.

H. G. EGGINK
H. W. EGGINK-KLEIN LEBBINK

7256 KW Keijenborg, juli 1983.

Remmelinkdijk 7.

Donderdag 7 juli a.s. hopen wij ons 50-jarig

huwelijk te herdenken.

G. P. WENNEKER

G. WENNEKER REUGEBRINK

7255 PH Hengelo Gld, juli 1983.

Schuttersdijk 1.

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 9 juli van

15.30 tot 17.00 uur in zaal Langeler, Spalstr. 5
te Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Aan allen die Wijken van belangstelling en
medeleven hebben gegeven bij de viering van
ons 60-jarig huwelijk, betuigen wij daarvoor
onze hartelijke dank.

G, BLUEMBVK
A. R. BLUEMGNK-BUUNK

7255 DK Hengelo Gld, juli 1983.
Beukenlaan 7.

In vol geloofsvertrouwen is van ons heenge-
gaan mijn inniggeliefde man en onze zorg-
zame vader

ANTONIE CORTUMME
echtgenoot van B. H. te Kulve

op de leeftijd van 69 jaar.

Als ik maar weet dat hier mijn weg
door U Heer wordt bereid.
En dat die weg schoon zwaar en lang
mij zeker tot U leidt.

Zelhem, B. H. Cortumme-te Kulve

Hengelo Gld, J. H. Stoltenborg-Cortumme
H. Stoltenborg

Zelhem, H. G. Cortummme

Annie Gartsen

7021 MV Zelhem, 26 juni 1983.
Varsselsestraat 9.

De begrafenis heeft donderdag 30 juni plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Wegens vakantie GESLOTEN
van zaterdag 23 Juli
t.e.m. zaterdag 6 aug. '83

Kapsalon G. LURVINK
Ruurloseweg 16 - Hengelo Gld - Tel. 05758*1264

Voor iedere wijze van belangstelling, welke
wij by ons 40-jarig huweüjk mochten ontvan-
gen, zeggen wij U mede namens onze kinderen
hartelijk dank.

FAM. A. HTODINK

Hengelo Gld, juni 1983.

Koningsweg 4.

BESTE LUU,
Ut is al zo weer Hengelse kermse. DE Hengelse
kermse, wied en zied bekend, bi'j jong en old. joa
zelfs veur volle luu un begrip. Aj d'r in umliggende
plaatsen es oaver proat, dan heur i'j vake: Hen-
gelse kermse?, doar goaw altied hen!"
Da's van olds al zo ewes, dan heur i'j soms ve-
halen, verual van olderen: o toe hew dat beleafd
en toe ging Willem van 't Achterhuus veur ut eers
met Mineken van 't Kempken uut en dee bunt now
al weer viefendertig joar etrouwd. Joa, zo wöd t'r
dan eproat en dat dut ow dan as Hengelsen zo goed
hè. At ut now nog un betjen goed weer is, dan hew
ut helemoale veur mekare! Dan is ut 's woensdags
met de peerde- en de lepkesmarkt toch weer zo ge-
zellig, ut mot eigenluk zo waen, da'j bi'j wieze van
sprekken oaver de köppe kunt lopen! Bi'j sommige
kreöme lacht i'j soms un aap um alles wat dee
koopluu veteld en d'r uut kroamt.
Donderdag, vri'jdag en zoaterdag is t'r veur de
peerdeliefhebbers van alles te doene op de Hiet-
moat. lederene mot moar ut programma uut de
krante knippen, dan köj elke dag zeen wat t'r alle-
moale te doon is. Un good en vol programma veur
iederene wat, allene wik nog weer es effen wiezen op
ut ringstekken zoaterdagsmargens bi' de olde keune
markt, doar kont t'r wel heel wat meer an met
doon. Doet ut now, ut geet t'r altied heel gezellig
hen en lachen aj d'r kont. Doar bi'j bunt t'r bas-
tens mooie prieze te winnen! Dat doar is nog echt
olderwets en dat wilt ze van de kermiscommissie
in ere hollen. Aj dan perse niet met wilt doon kieken
is ok fijn en lachen, 's Middags is ut traditionele vogel
schieten en ik mot eerluk zeggen, doar is ut alteid
arg druk en gezellig en doar is ieder joar meer be-
langstelling veur, net as veur de stoelendans veur
de vrouwluu. De muzikanten van de Kon. Harm.
Concordia bloast t'r dan lustig op los en allemoale
van die mooie deuntjese.
's Zondagsmiddags is t'r dan weer un optoch deur
Hengel, den was veurig joar prachtig, moar kan
toch volle groter en mooier aj bedenk wat un ver-
enigings t'r in Hengel bunt. En hoe meer wagens en
hoe mooier de optoch is, hoe meer volk t'r in Hen-
gel kump, de exploitanten op de kermse verdient
meer, schrieft hoger in bi'j de gemeente, die beurt
meer geld en doar hep de verenigingen ok weer
veurdeel van!
Dus bestuuren van verenigingen: stek de köppe es
bi'j mekare en maakt un mooie wagen. Kinder kunt
ok met doen met un karretjen of un wagentjen. D'r
bunt onderwerpen genog. Fantasie dot ok altied good
Meld ow bi'j Schoenen Jan (de koning van veurig
joar) of Trommel Ronny uut de meziekwinkel.
Aj samen de hande in ene sloat, kan d'r heel wat
presteert wodden en gruujt de Hengelse kermse,
de kermiscommissie dot eur beste, luu van Hengel,
doet met!!
Vanaf disse plaatse wens ik iederene, groot of klein
jong en old un plezierge en fijne kermse 1983.
Aw mekare zeet, drinke wi?j d'r ene.

BLEIKMAN

GROEPEN of WAGENS
die aan de grote kermisop-

tocht van zondag 17 juli wil-
len deelnemen, kunnen zich
opgeven bij

J. SESSINK
Tel. 05753-2494

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 JULI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere Jeugddienst

op camping ,Kom-es-an"

14.30 oor Bevestiging en intrede
candidaat P. Hendriks

Goede Herder Kapel
Geen opgaaf ontvangen

Vrtyz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 4 t.e.m. 10 juli
Tli. J. Hanrath, Tel. 05763-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 8 Juli

van vrijdag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. Eil, telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uui
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

Zit u te pakken met rom-
mel of zolderopruiming?
Crescendo kan het gebrui-
ken voor haar Rommel-
markt te Hengelo Gld
Tel. 1782-1253-1735-2163

Waar blijft de tijd?

Weekblad ,De Tijd'
legt veel gebeurtenissen
voor u vast.

Nog meerdere

opiniebladen
in ons assortiment, o.a.
Elzeviers Magazin
VrU Nederland, Haagse
Post, Elzeviers weekblad,
OpzU, Serpentine,
Der Spiegel, Intermaga
zine

«IE ONZE VERKOOP-
STANDAARD

Telefoon 05753-1253
Kerkstraat 17 • Hengelo G

GESLAAGD

Te Arnhem slaagde voor
kleuterleidster (akte A)
mej. A. W. Jolink te Hen-
gelo Gld
Zty genoot haar opleiding
aan de chr. opleidings-
school voor kleuterleid-
sters te Arnhem.

Hans Langwerden te Hen-
gelo Gld en Gerard Hejj-
nen en Freddy Thuss uit
Baak slaagden aan de
slagersvakschool te
Utrecht voor het diploma
bedrijfseconomie.

Mej. Betty Langeler te
Hengelo Gld slaagde aan
de pedagogische academie
te Doetinchem voor de
applicatiecursus volledig
bevoegd onderwijzeres

Anja Holland-Wiendels te
Hengelo Gld slaagde in
Den Haag voor het Stivas-
diploma A en B schoon-
heidsspecialiste.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

HENK BOERMAN UIT
HENGELO GLD NU BE-
VOEGD KUNSTENAAR
Ondanks de handicap, die
Henk Boerman uit Hen-
gelo Gld ondervond, dat
enkele van zijn examen-
si ukken bij een inbraak
grondig werden vernield,
is hij toch geslaagd voor
de afrondende studie aan
de academie voor beel-
dende kunsten in Enschede
Na een vijfjarige oplei-
ding mag hij zich nu be-
voegd kunstenaar noemen
in de richting van de
schilderkunst.
i lonk Boerman heeft een
uitnodiging ontvangen om
mee te dingen naar de
Talens-prijs, uitgeloofd
door de Talens fabrieken
te Apeldoorn.
Werken van Henk Boer-
man worden tentoonge-
steld in de kunstacademie
in Enschede en in het Phi-
lips ontspanningscentrum
te Eindhoven.

FIETSTOCHT CPB
De dames van de CPB
af d. Hengelo Gld hebben
'n fietstocht naar Lochem
gemaakt waar tuincen-
trum Vreeman werd be-
zocht. Veel dames namen
een plantje mee naar huis
Bij de ,,Medler Tol" wer-
den pannekoeken gegeten,
waarna het gezelschap
^huiswaarts keerde.

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde voor het diploma restaurantbe-
drijf M. van de Weer-Kuiperij (café-bar-rest 't Hoekje)
te Hengelo Gld.
Genoemd examen werd afgenomen door de Stichting
Vakbekwaamheid Horeca.

Rabobank orgniseert in samenwerking met Necker-
man

1-DAAGSE VLIEGREIS NAAR ROME
met audiëntie btf de Paus

In navolging van de succesvolle dagtocht naar Lour-
des in mei J.I., heeft de Rabobank het initiatief ge-
nomen om belangstellenden op 14 september a.s. in
de gelegenheid te stellen een 1-daagse vliegreis naar
Rome te maken.
Als hoogtepunt van die reis, die in het kader van
het Heilig Jaar in samenwerking met Neckermann
wordt georganiseerd, staat een audiëntie bij Z.H.
Paus Johannes Paulus I op het programma! Hier-
voor zjjn speciaal toegangskaarten gereserveerd.
Elke woensdagochten houdt de Paus namelijk audiën
tie voor een beperkt aantal bezoekers.
Is de Pauselijke zegen op zondag, wanneer duizen-
den op het plein voor de St Pieter verzameld zijn,
voor menigeen al een geweldige gebeurtenis, een
speciale audiëntie by Zyne Heiligheid is na'tuurlyk
nog veel indrukwekkender!
Aangezien de audiëntie van 11.00 tot 12.00 uur plaats
vindt, moeten de reizigers zich uiterlijk om 5.30 uur
op Schiphol melden. Dan kan zelfs nog een uur
eerder het geval zijn, indien de audiëntie reeds om
10.00 uur begint. Aan boord van het toestel, dat om
6.30 uur van Schiphol vertrekt, wordt een ontbijt
geserveerd. Na aankomst om 9.00 uur op de lucht-
haven van Rome brengt een touringcar de bezoekers
naar het Vaticaan. Van 12.00 tot 13.00 uur wordt
onder leiding van een gids de St Pieter bezichtigd,
waarna de lunch wordt gebruikt in een typisch Ro-
meins restaurant, dat zich op loopafstand van het
Vaticaan bevindt. Om 14.00 uur kan de H. Mis in de
St Pieter worden bijgewoond. Deze Mis wordt vooraf-
gegaan door een Nederlandse geestelijke.
Van 15.00 tot 17.00 uur wordt wederom onder leiding
van een gids een stadstour per touringcar gemaakt.
Tot de bekendste bezienswaardigheden van Rome be
horen naast de St Pieter o.a. het Pantheon, een
tempel uit 27 voor Chr., het Colosseum, het grootste
amphitheater uit het Oude Rome, het Forum Roma-
num, het cultureel centrum van het Oude Keizer-
lijk en de Trevifontein, waarin iedere bezoeker een
tweetal muntjes werpt. Eén om de terugkeer naar
Rome te garanderen en één om een wens in ver-
vulling te laten gaan.
Beroemd zijn ook de Spaanse trappen en niet te
vergeten de aloude Via Appia Antica, de keitjesweg
met aan weerszijden vele grafmonumenten.
Voordat de touringcar om 18.00 uur naar de lucht-
haven vertrekt, kan nog worden gewinkeld in de om
geving van Via Nazionale. In het vliegtuig, dat om
20.00 uur in Rome opstijgt, en om 22.30 uur'op Schip
hol arriveert, wordt een diner aangeboden. Mocht de
Paus door ziekte of een andere reden niet aanwezig
kunnen zjjn en er dus geen audiëntie kan plaats
vinden, dan is het mogelijk dat de dagindeling wordt
gewijzigd.
Belangstellenden voor deze 1-daagse vliegreis naar
Rome, die f 399.— per persoon kost, kunnen voor
informatie en reservering terecht by de Rabobank.



Ja, het is weer zover, HENGELOSE KELi?/HS en wij gooien
Ie beuk er weer in met het vanouds bekende

Woensdag 13 juli starten wij met het duo Vrijdagavond 15 juli de ouderwets ge-
zellige avond met het

GRANDIOZE
LES MIRAGES

HANSKA DUO

i

met barbecue
bij bruin café-diskoteek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

OP ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JULI
vanaf 20.00 uur m.m.v. de succesvolle zonnefornalie

Onze diskoteek is tijdens de kermisdagen popend
woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond,

zondagmiddag en -avond

IN
Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

café-bar-diskoteek „de Zwaan"
GELEGEN NABIJ HET LUNAPARK - Spalstr. 3 • Hengelo G.

H. WAENINK EN MEDEWERKERS

VAKANTIEKLEDING voor zomerprijzen
Heren zomerpanfalons 79.--
Jacks (badstof gevoerd) 59.-

Overhemden (lange en korte mouw) 29.-

Twil en canvas jeans
Polo's
Sokken (10 klenren)

Spencers (zomerkleuren)

Jongens jacks

Jongens blouses, korte mouw

69.-- 59.- 49.»
29,-

3 paar 10.»

29,-

49.--

19.-

Bon Giorno • Sir Edwin - Avion ONDERGOED

HENGELO TEL.05753 1383

ZAAL LANGELER
Woensdag 13 juli vanaf 10.30 uur

DANSEN
Zaterdag 16 juli vanaf 19.30 uur

DANSEN
m.m.v.

HANSKA DUO

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters • Tel. 05753-1455

slijters TOP 5 dansen met

L I B E R T Y
zondag 10 juli

l liter jonge Henkes

l liter jonge Bokma

l liter St André vieux

16 en 17 juli (KERMIS)

Rendez-Vous
l liter Boomsma vlierbessen f 3-45

l fles Gorter Jachtbitter 12.45

O5753-1461

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong belegen 9.40

Plm 1500 gr belegen Edammer
(N.H.) 14.95

500 gr 30+ boeren Leidse 6.25

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

4 metworsten 11.00
(zonder kleurstof)

VERDER:

bierwostjes, spek, leverworst,
mosterd enz.

Wij gaan van 11 juli tot 23 juli
op vakantie

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6864 BL HALL - Tol. 08837-805

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 9 juli om 13.30 uur
t.e.m. maandag 25 juli

Dinsdag 26 juli staan wfl weer voor u klaar

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Hengelo Gld - 05753-1301

JOWé
Voor alle soorten:

gozon maaiers, waterpompen, 2- en

4- wi e/i ge trekkers + aanbouwde/en
t ui n f rezen, moforzeisen. genera-

toren, hout- en compostmacn/nes
NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

c/rke/maoiers vanaf f 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANKATIE
REPARATIE- EN 8LUPINRICHTING
VERHUUR

Branderhorctwep 5 • KeUenborg: gern. Hengelo
Tel. 05763-2026

Tevens 'a avonds en zaterdags bereikbaar

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger, naar

SCHOENHERSTELBEDRIJF
SLIJPERIJ

Willem van Hal
SCHOENREPARATIE
hakken • zolen - lapwerk • stucwerk
oprekken - ritsen enz.

SLIJPWERK
scharen • mensen • tuinscharen
golfmessen - vleesmessen

Cilinder- en autosleutels

Klaar terwtyl u winkelt!!

Tot l augustus 1983:

oprekken GRATIS

ook voor schooltassen-
reparatie

's Maandags gesloten

Raadhuisstraat 6 lal (achter E d ah) Hengelo G.
Telefoon 06758-2257

Op koopavond en zaterdags
normaal geopend

Regeionaal Ziekenfonds O.G.Z .0.
Hengelo Gld en Steenderen

In verband met vakantie houdt onze
inspecteur geen zitting

van 8 t.e.m. 31 juli
Spoedgevallen: 05470-3305

Te koop Opel Kadett
b.j. 1972, voorzien van
goede banden. H. J. A.
Jebbink, Paardestraat 6,
Steenderen, tel. 05755-1728

Te koop Kreidler brom-
fiets, evt. met helm
Besselink, Helmichstr. 32
Baak, tel. 05754-402

Verloren zonnebril, om-
geving Keijenborg-Toldljk
J. Ankersmid, Z.-E.weg 22
Toldtfk

Te koop 4 plaats electriach
fornuis met oven, merk
Atag. Fokkinkweg 15,
Tel. 05753-1389

Te koop schapevachten
zwart en wit. Bloemendaal
Veer mans weg 8, Hengelo
Tel. 05753-1488

Te koop alle soorten kool
planten, behandeld tegen
draaihartigheid, prei,
selder^, peterselie en bles-
look. Niesink, Past. Thuls-
straat 10, Keijenborg

Te koop Suffolk (punch)
motormaaier met bak
z.g.a.n. H. Jansen, St Jan
straat 65, Keijenborg,
Tel. 05753-1773

Te koop Inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Hengelo's kampioenschap
„PLAY BACK"

Tijdens de 10e Braderie
op 27 en 28 juli a.s.

organiseert de Hengelose en Ketyen-
borgse Middenstandsvereniging het

kampioenschap Play Baok
met prachtige prtyzen.

ledere ingezetene van de gemeente Hengelo
kan hieraan deelnemen.

Inschrijvingsformulieren en nadere gegevens
zijn verkrijgbaar bty:

drogisterty Lenselink, Kerkstraat l, Hengelo G
schoenhandel Hermans, Past. Thnisstraat 8,

KeUenborg

Inschrijving sluit 19 juli 1983

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 10 juli a.s.
op CAMPING „KOM-ES-AN"

Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds G. H. Verhaere

m.m.v. mnziekkorps Crescendo

Jengddienstcommissie

Hervormde Gemeente Hengelo G
Hengelo Gld, juli 1983.

L.S.

Op zondag 10 Juli a.s. hoopt onze gemeente een

nieuwe predikant te ontvangen.

De bevestigings- en intrededlenst in de Remi-
giuskerk begint om 14.30 uur.

In deze dienst zal candidaat P. Hendriks be-

vestigd worden door ds G. H. Verhaere.

Gaarne nodigen wij U uit hierbij aanwezig te
zijn.

Op 10 juli zal er 's morgens in de Remigius-

kerk geen dienst zijn; er is dan om 10.00 uur

camping jeugddienst.

Voor gemeenteleden zal er op zondag 17 juli

een begroetingssamenkomst zijn in ,Ons Huis'
in aansluiting op do kerkdienst, waarin ds Hen
d riks voorgaat.

Kerkeraad Hervormde Gemeente

G. H. Verhaere, praeses

G. J. Wenneke, scrlba

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Woningbouwver. „THUIS BEST"
Het bestuur van de woningbouwvereniging
„Thuis Best" deelt mede dat het spreekuur
t.b.v. woningzoekenden

d.d. S augustus
komt te vervallen.

Het bestuo



De school t Geldig van 7/7-13/783

Uw VS-markt kij
slijterij

K

ïftHJ»f»

*
"kwoiÉlU

SHKgltn

Plsang Ambon

Sandeman sherry
medium-seco of cream 7*75

Hartcvclt
jonge Jenever
l liter plus gratis schenkkurk
Coppelstock
bessenjenever i uter
Jim Bc am whisky
0.75 liter 24£0"

11?S
67

1475
980

19?s

Dido kaftpapier
rol 5 mtr. 2*25

Schooltas
varkensieder met]

2 voorvakkens!
5&95nu

Cellotape
kaart5roll-89l

r^ "••• ^^" ^^^^^ ^^^^^ ' ̂ ^

de naaste toekomst
^Vreugde bij het slagen en overgaan, klein
f verdriet bij het zakken of blijven zitten.
rHoe dan ook, voor de meesten komt er weer

^een nieuw schooljaar. Uw VS-markt heeft daar
nu aanbiedingen voor. Pak dat voordeel en ga

gerust op vakantie, je schoolspullen zijn
in orde en extra voordelig.

s
Didokladbloc

van Or?5 voor

Tip-Top
schoolagenda

met popgroepen zoals'
"Doe Maar"

SSO

zuivel

Seno lunchtrommel
groot en beker met
schroefdeksel van 6^0-

Corver doizenddingen
manche 35 cm. 3^50

fttm
rPoshPin'

schriften
80 blz. nu0«

Dido schrijfblok 179
21x27 cm L96- JB .

Goudse
jong belegen kilo

Bottrsin
150 gram 4^5^
Slanky smeerkaas

Coberco karnemelk
l Uter

895
349
109
0?8

bakkerij
Pannes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Veltiwsc boerencake
800 gram

Q98
098
498

groenten
Geldig van 7/7-9/7'83

Heeriyke Perziken
bakje

Div. meloenen
reeds vanaf

Kersen
500 gram

Komkommer
Forse export

2?s
2?s
248
Q98

bloemen

kruidenier

Lassie toverrQst
pak 400 gram

Hero cassis
l ÜterflesJ~89-

De Ruyter frohhagel
pak 300 gram J-25^

39
i •

59
09

Pittah diner
zak 2.5 kilo

Kreyenbroek gevulde
botercarree's pak 6 stuks

De Heer bonbons
de luxe 200 gramji49

Mini mentos
zakL69~

675
179
259
139

149
Gratis bij 5 potjes

Mars pak 3 staks
de ze week

Al.su met

bij aankoop van 25.- aan boodschappen in
onze supermarkt l pak,
W.K lekkerbeltf es
van 2&è voor slechts

Rodi vlees
>ak 500

098
149

3 Supermooie
Groene planten

Pracht zomer boeket

lOpo
398

Bon O Mei
vruchtenvoghttrt
l ÜterpakZOS"

Hak rode bieten
1/1 pot 2^5

Bonakoip
500 gram

Nibbtt cocktail
zak i£9

69
i •

79
69
•

39

boekje met tips
vooruw
vakantie met
uw baby.

.
l Olvarit

Olvarit blatrw, froit, oranje
per pot per pot per pot

Q93106129
Droste chocoladerepen

KeUergeister

Koopmans
pannekoekmeel
speciaal, \J&

Calvé slasaus
0.511

Smith chips
grote zak 120 gram -U09-

Ntxtricia chocomel
l üterfles

Oetker vrachtentaart
van 2r95voor

Hak sperciebonen
1/1 pot 2^O-

079
179
249
169

Dobbelman.
De Alleswasser.

Hero confitarejam aardbeien-
abrikozen of kersen
per pot nu
en bij aankoop van 2 pot
gratis Astrix en Oblelix album

229

cn° ocuu D'~t

TIJDELIJK
VOORDEEL

slagerij
Geldig van 7/7 - 9/7/1983

Ktxikenbotiten hele kilo
Maffere
varfcenslappen
,500 gram

rarkensrollade
•00 gram

Fflne verse
idworst

hele kilo
Gemarineerde

speklapfes
500 gram

Barbecueworst
perstuk

498
498
498
748
udt

398
Q89

Maandag 11/7 t/m Woensdag 13/7/'83_

Schottderkarbonade
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Gehakt h.o.h.
hele kilo

lg 13/ l/ OJ425
398
748

vleeswaren
Geldig van 7/7 - 9/7/1983
Rauwe ham
100 gram

Berliner
150 gram

Katenspek
100 gram

Gekruide ham
100 gram

Pekelvlees
halfom, 100 gram

Komkommersalade
200 gram

Shoarmasaus
100 gram

59
29
19
59
39
68
09

Maandag 11/7 t/m Woensdag

Zure zult
100 gram

Gerold ontbytspek
100 gram

Hausmacher goud
200 gram

Gebraden gehakt
100 gram

Een sneeuwster voor een dichter-
Bij de VS-markt in Rijssen, de Poort van Twente
Kan men fijn winkelen, met weinig centen
Ze hebben er ook heel goede waar
en 't personeel staat altijd vriendelijk klaar.
En met de prijzen kunnen ze wel concureren
Dus nu deze raad: ga 't eens een week proberen
Het zal zeker zijn, naar uw begeren. M. G.

69
119
189
0?8

MARKITl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden


