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UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 • Postbus S
7256 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wlchmorvd-Vierakker

en omstreken.

NEDERLAND WORDT WEER GEZOND
In het begin van de jaren '80 raakte onze econo-
mie in de versukkeling. Sinds de VVD weer in
het kabinet zit, groeit de economie met procenten
per jaar! Kies de WD in het kabinet, als de
toekomst je lief is.

MEER WERKGELEGENHEID
Voordat de WD in het kabinet kwam, verdwe-
nen er in 1982 liefst 117.000 banen. De afgelopen
4 jaar zijn er weer 250.000 mensen extra aan de
slag gekomen. Kies 4e VVD in het kabinet, als
de toekomst je lief is.

KOOPKRACHT VERBETERING
Van 1980-1984 daalde uw koopkracht. Daar heeft
de WD in het kabinet wat aan gedaan. In 1986
krijgt de modale werknemer 4% méér koop-
kracht ! Kies de WD in het kabinet, als de toe-
komst je lief is.

DE OVERHEIDSUITGAVEN DALEN
Nederland heeft jarenlang op te grote voet ge-
leefd en te veel geld geleend tegen hoge rente
Rente die u en wij samen betalen. Daarom heeft
deWD in het kabinet er de afgelopen 4 jaar
voor gezorgd, dat het overheidstekort daalde.
En daarmee gaan we door, als u de VVD in het
kabinet houdt. Kies de VVD in' het kabinet, als
de toekomst je lief is.

LIJST 3

MINDER PRIJSSTIJGINGEN
Stijgende prijzen zijn de ergste bedreiging voor
uw portemonnee. Daarom heeft de VVD in het
kabinet er in 4 jaar tijd voor gezorgd, dat de
6% prijsstijging daalde naar 0%. Kies de WD
in het kabinet, als de toekomst je lief is.

DE RENTE IS GEDAALD VAN 11,5 NAAR 7%

Zo is een eigenhuis voor iedereen betaalbaar.
Uw hypotheek blijft dankzij de VVD aftrekbaar.
Kies de VVD in het kabinet, als de toekomst je
lief is.

MINDER BELASTING EN PREMIE
In 1982 heeft de WD beloofd een eind te maken
aan de voortdurende stijging van de belasting-
en premiedruk. Dat is gelukt en we gaan door!
De VVD wil dat u netto meer overhoudt van
uw brutoloon. Kies de WD in het kabinet, als
de toekomst je lief is.

Jozef^chabbink^^^^^

Jfengelo

Deze week bij uw Echte Bakker:

Afd. brood:

PLAATBROOD
800 gram Z.IU

Afd. banket:

BOTERKOEK
1000/0 roomboter

plm 300 gram Z.vO

En natuurlijk deze maand 't heerlijke

MARIEKENBROOD
uit onze eigen .provincie Gelderland

plm 450 gram u. V J

ECHE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
S pais t raat 21 • Heagelo Gld • Tel. 06753-1ZOO

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Gesneden RODE KOOL
500 gram 75

Gesneden KOMKOMMER
500 gram 125

ledere dag
aanvoer van VERSE SPINAZIE, SLA,
RAAPSTELEN, HOLLANDSE BLOEM-
KOOL, KOMKOMMERS enz. enz.

Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas
deze week

1 GEMENGD BOEKET
395

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

SOEPENBERG
FOURAGES
• Kullgras

in Viconblokken
• Kuilmais

aan- en verkoop
• Ingekuilde perspulp
• Bostel
• Zetmeel voor slachtvee
• Voeraardappelen
• Allerlei mixen
• Hooi en stro

(ook ontsloten)
enz. enz.

A. JANSSEN
Tel. 05750-1482

Voor een duidelijk y.icht.
l /eiss kunststof-brilleglazen.
i SujMTontspiegeld.

ZE1SS

Wij geven u graag orfviei.

iHorlogereGoud-Zilvpr-ODtiek
i

IEDERE M/iANDAG

grote BiHGO
Aanvang 20.00 oor

t>U café

„D'n Olden Kriel"
Wlchmond
TeL 05754-285

ROMMELMARKT
„Crescendo".
Zaterdag 31 mei a.s. te
Hengelo Gld.
Wie heeft er nog overtollig
materiaal? Opgave: 05753-
1782

Bikini voor je dochter ge-
kocht? Nee hoor, voor me
zelf, ik ben met Malsovit
afslankbrood begonnen en
over 3 weken past die bikini
precies. Begin ook met
MALSOVIT dat ambachte-
lijk voor U gebakken wordt
door:
Bakkery HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Kies de Keurslager
want kwaliteitTJs betaalbaar

De gehele week:
100 gram

pekelvlees

1.95
150 gram

gekookt ontbijtspek

1.50
500 gram

magore speklappen

2.50
l kg

verso kippenbouten

4.95

Dagreklames:

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gram

malse varkenslappen
395

500 gram

schouderkarbonade
395

500 gram

sucadelappen

895

Peter v. Burk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Help dan mee
en stem lijst 2 CDA

CDA Steenderen en Hengelo Gld

Kennen Sie unsre
Deutsche
BROTSORTEH
schon?

SCHWARZWALDER LANDBROT

von 1.50 jetzt *| .25

FREITAG UND SAMSTAG:

LANDBRÖTCHEN
6 holen, 5 zahlen

Das geschaft für Menschen mit
Geschmack

BaCKEREI R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

KOMT, KIJK EN ZffiT

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

VERSE SCHOL
gratis gefileerd per kg nu

HOERA, NOG EEN WEEK,

DAN ZIJN ZE ER WEER!!

de echte HOLLANDSE NIEUWE!!

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

KIES DE PVDA ,
IN EEN NIEUWE REGERING

JOOP DEN UYL



ATHUR ZILVOLD

en

HENNBE OBBINK

trouwen op donderdag 29 mei 1986 in
het gemeentehuis van Hengelo Gld, om

13.30 uur.

De kerkelijke inzegening is om 14.30
uur in de Goede Herder Kapel,
Schapendijk, Veldhoek (Hengelo Gld).

Dag-adres:
zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur.

Ons adres is:
Julianalaan 32, 7255 EG Hengelo Gld.

Op zaterdag 31 mei a.s. hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30

uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo Gld.

WIM EN JANNY LIJFTOGT

Mei 1986.

Banninkstraat 48,
7255 KE Hengelo Gld.

Op dinsdag 27 mei a.s. hopen wij samen met

onze kinderen ons 40-jarig huwelijk te her-

denken.

G. H. BOSCH

D. J. BOSCH HISSINR

7255 LL Hengelo Gld, mei 1986.
Menninkweg 2, „Groot Bannink".

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Lange-

ler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Donderdag 29 mei 1986 hopen

H. B. LUBBERS

en

H. LUBBERS-WOLTERS

samen met hun kinderen en klein-
kinderen hun 55-jarig huwelijk te

herdenken.

Gelegenheid tot gelukwensen vanaf 19.30 uur

in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36
te Hengelo Gld (Tel. 05753-1461)

7255 CB Hengelo Gld, mei 1986.
Kerkstraat 17.

Dankbaar en verheugd mogen wij terugzien op
de viering van ons zilveren huwelijksfeest,

op 3 mei j.l.
De enorme belangstelling tijdens de receptie
heeft ons aangenaam verrast.

Gaarne onze hartelijke dank voor de vele bloe-
men en attenties, alsmede voor de vele schrifte-
lijke felicitaties.

K. VERHOEFF

G. VERHOEFF-LOOTSMA

Hengelo Gld, mei 1986.
Fokkinkweg 15.

De bedrijven kunnen weer ademen
maar wij wiilen leven!
Werk moet ATV moet!!

PvdA lijst 1

GOLDINI
tuin en park trakteren
Omdat kwaliteit het altijd wint

TEXAS
2-wielige tuintrekkers en fresen
Handige machines voor een scherpe prijs

motorzagen en bosmaaiers
Niet voor niets al 40 jaar aan de top

Verder kunnen we alle

MACHINES
leveren voor tuin en park.

En we repareren ook alle merken
2- en 4-wiellge trekkers en machines

's Avonds en zaterdags ook geopend

'ENKVELD
ECHANISATIL

Koningsweg 18

7255 KR Hengelo Gld

Tel. 05753-1399

Van roeswr *herm.Ko9fcuf9,! Ln> cranKs-

topc
Verv-enuxeM

Tour de France
met het mixteframe

Tour de France
vanaf f 829,-

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 06753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

TE KOOP.
HENGELO GLD
SARINKKAMP 54
Hoekwoning met berging en tuin op het Z.W.,

dicht bij het centrum gelegen.

Inh. 375 m3, opp. 165 m2.
Ind.: entree, royale woonkamer, ca. 30 m2,

keuken, ca. 7,5 m2, hal met toilet en berging.
Ie verd.: 3 slaapkamers, ca. 12, 12 en 9 m2,
badkamer met douche, vaste wastafel en was-

machine-aansluiting.
Vaste trap naar 2e verd. waar zolderberging

met mogelijkheid van l of 2 slaapkamers.

Isolatie: muur, vloer, dak en ged. dubbelglas

Verw.: C.V.-gas

Aanvaarding in overleg

Uiterste koopprijs f 110.000,— K.K., onder voor-

behoud goedkeuring B. en W.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-8000

Boliestraat 40 • 7001 DB Doetinchem
Tel. 08340-84025

HET RODE KRUIS
afd. Hengelo Gld

Algemene ledenvergadering
te houden op

woensdag 28 mei 1986
om 20.00 uur in „Ons Huis"

Agenda:
1 Opening.

2 Notulen.
3 Verslag secretaris.
4 Verslag kascommissie.
5 Verslag penningmeester.

6 Verslag Welfare-afdeling.
7 Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar mevr. J. J. Eil-

van Oest en de heer G. Wentink

8 Bestuursmededelingen.
9 Benoeming kascommissie.

10 Rondvraag.
11 Sluiting.

HET RODE KRUIS
Afdeling Hengelo Gid

De jaarlijkse collecte van het Nederlandse Rode
Kruis zal worden gehouden gedurende het tijd-

vak van 26 mei tot 8 juni 1986.

Uw bijdrage wo*dt zeer op prijs gesteld.

Tevens zoekt het Rode Kruis nog

COLLECTANTEN
voor die periode.

Opgave gaarne bij de penningmeester J. H. W.
Veenhuis, Asterstraat 20 te Hengelo Gld
telefoon 2178.

Op vrijdag 23 mei
js er vanaf 18.30 tot 23.00 uur in „de Horst'

gelegenheid tot inlevering
van schildersbonnen

en verzoek om

uitbetaling R.B.S.
voor de bouw.

Het bestuur Bouw- en Houtbond
afd. Keijenborg;

HENGELO GLD

Op maandag 26 mei a.s.
hopen wy een

JUBILEUM-RECEPTIE
te geven ter gelegenheid van het 60
jarig bestaan van onze vereniging

Van 19.30 tot 21.30 uur bent u hartelijk welkom
om ons hiermee geluk te wensen.

Dag-adres: zaal Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo Gld.

Het Bestuur

CHR. MUZEKVERENK3ING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Goed nieuws voor de vele kopers

BINNENKORT WEDEROM EEN GROTE

ROMMELMARKT
op zaterdag 31 mei
op het terrein van „de Graafschap"
aan de Spalstraat te Hengelo Gld

Aanvang verkoop 10.00 uur v.m.

Aanvoer van allerhande bruikbaar materiaal,
met daarnaast ook een

VERKOOP BIJ OPBOD

VAN OUDE INSTRUMENTEN
(hoge stemming)

R O M M E L M A R K T
op zondag 25 mei a.s.
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

Onderhoudscommissie Baak

Museum '40-'45 bewaart
alles uit die periode voor
het nageslacht zoals uni-
formen, helmen, bajonet-
ten, vlugschriften, munitie
en munitiekisten. Kortom
echt alles. Bel a.u.b. even,
voor u een kleine moeite,
voor het museum een
grote aanwinst. Museum
'40-'45: Jean Kreunen,
Markstraat 6, Hengelo Gld
Tel. 05753-1474, 's avonds
Maanstraat l, tel. 05753-
3942

Verkrijgbaar een partij
Oud Hollandse blauwe
pannen. H. Lubbers, Ker-
velseweg 4, Hengelo Gld
Tel. 1625

Te koop goed onderhouden
5 pers. toercaravan, merk
Jet. T. Roenhorst, Riefeler
dijk l, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2210

Gevraagd: gevelgaskachel
met toebehoren, 6000 kcal
of meer. van Zanten, tel.
1851

Te koop gevraagd ronde
eiken tafel en theekastje
Tel. na 18.30 uur: 05754-
237

Te koop NL en groot York
dragende varkens, aan de
telling en York beren.
D. Lettink, Lieferinkweg l
Vorden, tel. 05753-1526

Doorlopend te koop jonge
grasparkieten. Teubenweg
31, Keijenborg, tel. 05753-
2941, na 17.00 uur

Te huur zelfstandige woon
eenheid op boerderij voor
l è 2 personen. Tel. 05753-
2992

Te koop elektr. orgel
Yamaha, met ritmebox,
kruk en leerboek. Prijs
n.o.t.k. Tel. 05753-3454

WIJZIGING DIENSTREGELING NV GELDERSE
STREEKVERVOER MAATSCHAPPIJ
De dienstregeling voor de periode van l juni 1986 tot
l juni 1987 brengt voor lijn 51 Doetinchem-Vorden-
Zutphen v.v. de volgende wijzigingen met zich mee.
In Zutphen ontstaan direkte treinaansluitingen rich
ting Deventer, Apeldoorn en Arnhem.
In Doetinchem ontstaan direkte aansluitingen op lijn
29 naar en van Velp/Arnhem in de vorm van een snel-
dienst via rijksweg A 48.

Papa, daar snap ik
nou niks van!

Hier staat in een advertentie; u bent

meer geld kwijt en toch niet duurder

uit. Hoe kan dat nou?

Ze kletsen toch zo maar wat, hè papa?
Nee, Wim, het is heel vaak zelfs waar

Ik kocht op een keer een goedkoop

brilmontuur. Nieuwe mode, zeiden ze.
Ik kom op de biljartclub, 's avonds en

zie dat mijn vriend Frederik precies

dezelfde bril op heeft. Ik vroeg: heb

jij ook een nieuwe bril. Ik schrok me
een hoedje toen hij antwoordde: nee

man, ik heb deze al drie jaar. Hoe de
mijne bleek, jongen? Hij leek sterk
maar hij was het niet.

aq ui 'afiq y\] dooii

opticien Groot Kormelink
de beste, waar ik niet duurder mee
uit ben!

^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstrast 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Nu ook op voorraad:

BUGGY'S
met verstelbare zitjes

PARASOLLETJES
voor wandelwagens enz.

Ook voor uw
BOXEN - KINDERSTOELEN
SCHAALSITTERS - LEDIKANTJES
REISWIEGEN enz.
naar

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurlosewog 17 - H«nge/o Gld - Te/. 1425

13E MEI WANDELTOCHT
TE HENGELO GLD

Op zaterdag 24 mei a.s. organiseert het CJV „Jong
Hengelo" wederom haar jaarlijkse Mei wandeltocht
over 5, 10 en 15 km.
De start en finish zijn bij jeugdcentrum ,,De Woage"
aan de Zuivelweg te Hengelo Gld.
Door de keuze mogelijkheden van de afstand, kunnen
zowel jong als oud, groot en klein, aan de wandeling
meedoen. De routes leiden dit jaar weer door de
prachtige Hengelose buitengebieden.
Onderweg kan er uiteraard weer worden gerust en
bij een standje een versnapering of een verfrissing
worden genomen.
Deze, op 24 mei te houden tocht is reeds de dertiende
in haar reeks.
Het deelnemersaantal lag de laatste jaren tussen de
100 en 300. De verwachting is dat ook dit jaar weer
velen zullen deelnemen.
Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige me-
daille, ongeacht voor de hoeveelste keer men mee-
deed. Behalve degenen die voor de lle, 12e en 13e
keer meedoen, deze deelnemers ontvangen het num-
mertje 11, 12 of 13 welke zij in het lint van medaille
nr 10 kunnen steken.
Inschrijving en start zijn bij het jeugdcentrum „De
Woage", Zuivelweg l op 24 mei tussen 12.00 en 14.00
uur.

Thuis of in uw bedrijf Iets te vieren?

Vraag ons advies voor een goede organisatie

• Wij verhuren tafels, stoeien, glaswerk etc.

• Verzorgen koude en warme buffetten

• Leveren div. soorten dranken vanuit onze slijterij

• Nemen volle flessen retour (mits onaangebroken)

• Gekoelde biertapinstallatie met spoelbak en borstel

• Leveren zowel 30 Itr als 50 Itr Grolsch fusten
(dus aangepast aan uw party)

Party Service 9DE SMID

Kerkstraat 11 - Keljenborg -Tel. 1293

VERVOLG APV

In artikel 144 staat dat het verboden is een voertuig,
dat voorzien is van een aanduiding van commerciële
reclame, op de weg te parkeren met het kennelijk
doel om daarmee commerciële reclame te maken.
Men kan hierbij denken aan het plaatsen van een
personenauto op de toegangswegen van een dorp met
daarop reclame en de mededeling wanneer b.v. een
show gehouden.
Een dergelijke auto mag ook niet op b.v. graspreken,
bermen, zandvlakten en dergelijke terreinen staan,
daar deze plaatsen volgens de A.P.V. ook tot de weg
worden gerekend.
Het artikel richt zich tegen het parkeren van een
voertuig of een reeks voertuigen met het doel com-
merciële reclame te maken, waardoor op buitenspo-
rige wijze parkeerruimte in beslag genomen wordt.



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

£ S

Bakkerij Sruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1S5B -

DEZE WEEK:

KOFFIEBROODJES
of ROOM BROODJES

van 1.25 voor Q.95 g

3HIHVA1 3d KVA • HHHHVH 3Q NVA

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week:

KIPPEBOÜTEN
100 gram 3.48

ZORG GOED VÜORJ£Z£LF(g§:

Bent U aan vakantie toe?
De PvdA niet.
Wij willen aan het werk.

Heuga Keukenette tegels
praktisch en mooi voor jaren

TAPIJT
nu met 7 jaar garantie, o.a.
DESSO EN INTERTEST

NIEUW: prachtige GRAPHIC ART

Gordijnserie
mooi en betaalbaar

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN BIJ

\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo G/d - Tel. 1425

TE KOOP:
Diverse merken CYCLOMAAIERS

vanaf 350.—
Diverse merken HOOIMACHINES
zo uit het werk en ook gereviseerd

vanaf 400.—
l Schuitemaker MESTSTROOIER

1 KULTIVATOR, 11-blads, nieuw maar overjarig
SPECIALE PRIJS

2 vaste tand KULTFVATORS

l Lemken PLOEG

l Stork elektrische WATERPOMP

3 1-podt WOELERS, werkdiepte 90 cm

nieuw 1000.-'
l Wifo WOELER, 1-poot

VEEGMACHINE voor achter uw trekker

vanaf 2500.—

's Avonds en zaterdags ook geopend.

WKVELD
ECHANISATIE

•••••••̂
Koningsweg 18

7255 KR Hengelo G/d
Tel. 05753-1399

Maak kans op een fantastische fiets

Verdere informatie vindt U in onze winkel

BÜÜRTSÜPERVANDERMOND
RUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

Kom ook voor uw reisverzekering naar:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering
(volwassenen vanaf f 0.80 p.d., kinderen vanaf f 0.60 p.d.)

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:
Spaistraat 26
7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel. 08340-34025

•••••••• Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen
Lid N.v.A.

ESJ
LidNVM

PAX kampioen
Alle kampioenselftallen

van HARTE gefeliciteerd!

UW GROENSPECIALIST

G. U. BOSMAN

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

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
bal konpl anten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekt: ij HENDRIKS
Ui|e«lesterstraat 15 • Ketfenbor? - 05763-1395

Bruine herenklompen
open hiel van 49.95 nu

Sportschoenen
hoog, wit

Sportschoenen
leer, maten 24 t.e.m. 82

Sportschoenen
blauw, maten 30 t.e.m. 46

Sportschoenen
rood-wit, maten 31 t.e.m. 39

Linnen schoenen
laag, in drie kleuren

Linnen schoenen
hoog, in diverse kleuren

Renata sandalen
alle maten

Ook in dichte VETERSCHOENEN

Heren muilen
grijs

Heren sandalen
grote keus

Damesschoenen
enkele paren

Quick T-shirts

nu

nu

nu

nu

nu

nu

na

nu

vanaf

vanaf

Dames muilen
met open teen en gesp
in wit en blauw

Damesklompen
wit, malten 36 t.e.m. 41

KOFFERS
voor uw vakantie

3 voor

van 49.95 nu

nu

nu

Op alle andere schoenen o.a. CRISTALL,
ANITA, BIRKENSTOCK

25.»

50.--

30.»

25.»

25.»

12.50

29.95

50.»

36.--

49.95

12.50

12.50

30.»

27.50

25.»
•COLLY,

10% korting

JAN EN RIEK HERMANS
PAST. THUISSTRAAT 8 KEIJENBORG TEL. 05753-1669

Woensdag 21 mei . . . .
Is Woensdrecht u één
Dode waard?

l

Communie kaarsen
met naam en datum

op bestelling!

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2616

's Maandags de gehele dag en woensdagsmid-
dags gesloten!

Nu: KWAK BIER
in origineel koetsiers glas

Gelegenheid tot inlevering v. RBS
voor de BOUW

op zaterdag 24 mei
van 9 tot 12.00 uur bU
H. OOMS, Vordenseweg 24

Het bestuur
Hout- en Bouwbond CNV

WANDELTOCHT
5 - 10 -15 km

Mei toch t no. 13

Start jeugdcentrum De Woage
Zuivel weg l, van 12 tot 2 uur

Inschrijfgeld f 3.50

Beloning: medaille

Org.: CJV ,Jong Hengelo"

F/L HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400-460

DE
JUISTE KEUZE

Het nieuwe shirt voor sportieve mannen
is nu extra royaal gesneden uit

koel katoen in ruit of streep.

HENGELO-TEL.05753 1383



Hengelo Gld met nieuwe Ie Burger

Wethouder Th. A. A. Hooman overhandigt de voorzittershamer aan Hengelo's nieuwe

burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen. De Bundes Musikkappelle uit Oberau, Wildschönau-Tirol

PAX IS KAMPIOEN EN HOE!!
Na drie jaar vergeefs pogingen te hebben gedaan de promotie naar de 2e klas KNVB ta bewerk-
stelligen, is het PAX nu gelukt.

Na een zeer spannend slot van de competitie, versloeg PAX in 't rechtstreekse duel in Zieuwent

RKZVC met 3-0, hetgeen voldoende was om de vlag uit te steken. En dat gebeurde metterdaad.

Met bijzonder veel publiek op de been (zie de foto hiernaast, bij het gemeentehuis) werden de
kampioenen op een grandioze wijze ingehaald.

Het kampioensfeest dat dezelfde avond in zaal Wolbrink werd gevierd, was een feest om nooit
te vergeten.

Doch niet alleen PAX 1 werd kampioen, ook het 2e, 4e en 7e elftal sloten de competitie winnend

af. Voor de V. en A.V. PAX dus een grandioos jaar en alle reden om daverend feest te vieren,
hetgeeen dan ook gebeurde.

Hieronder de foto's van de verschillende kampioenen.

De afgelopen tijd was er echter meer te doen in Hengelo Gld.

Zo werd Hengelo's nieuwe burgemeester Mr A. W. J. van Beeck Calkoen in 'n bijzondere raads-
vergadering op dinsdag 6 mei geïnstalleerd.

De Kon. Harm. Concordia vierde vrijdag 10 mei met een sfeervol jubileumconcert haar 125-jarig

bestaan en ter gelegenheid hiervan was de Bundes Musikkapelle uit Oberau-Wildschönau-Tirol

(Oostenrijk) overgekomen om dit jubileum luister bij te zetten.

Ook werd een concert in Doetinchem gegeven en muzikale rondgang door Hengelo Gld.

De medewerking aan de jaarlijkes VVV-taptoe ging helaas niet door omdat deze vanwege de

slechte weersomstandigheden niet doorging.

Bovenaan de pagina de foto's van'de nieuwe burgemeester en de Oostenrijkse muziekkapel.

PAX 1 PAX 2

PAX 4 PAX 7



Ingezonden mededelingen buiten verantwoordelijkheid

van de redactie

OPMERKINGEN OVER HET KESA-RAPPORT

Naar aanleiding van de advertentie van de heer H.
Lubbers in „de Reclame" over dat stukje in het Kesa-
rapport het volgende:
„Wij waren zéér verontwaardigd toen we in het Kesa-
rapport de uitspraak van 2 bezochte Hengeloërs lazen"
Begrijpen deze lui wel wat de heer Lubbers al jaren-
lang 365 dagen per jaar doet voor de gemeenschap?
Juist voor Kerk en Samenleving?
Goed, het is zijn werk, maar dat wordt met zoveel
bezieling en altijd zo correct uitgevoerd, daar kan
menigeen een voorbeeld aan nemen.
Dat de mensen, die het Kesa-rapport samenstelden
dit publiceerden, is meer dan erg!
Zéér velen met ons vinden dit ongehoord en we willen
de heer Lubbers met dit ingezonden stukje een hart
onder de riem steken.
En tot hen, die na een begrafenis nog een samenzijn
willen met de nabestaanden het advies:
Bezoek deze mensen 2 - .3 weken later eens en ver-
geet ze ook de volgende moeilijke maanden niet, want
daar komt in de praktijk weinig van terecht.

Namens velen,

D. Maalderink

B. Maalderink-Engbers

Hiermee willen wij reageren op het anonieme stukje
dat staat in het onlangs verschenen Kesa-rapport.
Het is voor ons volkomen onbegrijpelijk hoe men dit
kan beweren.
Als iemand dit werk gedurende zovele jaren met vol-
ledige inzet van zijn persoon heeft gedaan, dan is
dit de heer Lubbers.
De organisatie is altijd volkomen aan hem toever-
trouwd en verloopt dan ook perfect.
Geen moeite is hem teveel.
De beschuldiging geuit in eerder genoemd Kesa-rap-
port is ons inziens dan ook volkomen onterecht en
bijzonder kwetsend.

J. G. Bruynderink
M. Schouw-Winkler Prins

MARIA POSTEL BESTAAT 60 JAAR

In de week van 25 t.e.m. 29 mei hoopt het bejaarden-
centrum St Maria Postel te Keijenborg haar 60-jarig
bestaan te vieren.
Op 25 mei vanaf 15.00 uur is er een receptie voor ge-
nodigden en belangstellenden. Op die dag wordt tevens
een tentoonstelling in het gebouw geopend waar oude
foto's, tekeningen en gebruiksvoorwerpen te bezich-
tigen zullen zijn. De tentoonstelling is de gehele dag
te bezichtigen en duurt van 25 t.e.m. 29 mei.
27 mei is er een feestelijke avond voor de bewoners
en het bestuur, waaraan het revuegezelschap de Fla-
mingo's uit Beltrum zijn medewerking aan zal ver-
lenen.
28 mei is er een feestavond voor alle vrijwilligers en
het duo Karel en Herman zullen de muzikale klan-
ken verzorgen.
De feestavond voor het personeel is op 29 mei.

HANDBALVER QUINTUS ZOEKT JEUGD
Handbalvereniging Quintus uit Hengelo Gld wil de
jeugd betrekken bij het handballen.
Handbal is er voor jongens en meisjes, handbal speel
je met je vrienden en vriendinnen samen in een team
De spelregels zijn nog niet zo belangrijk, als het maar
gezellig is.
Je holt, springt, gooit en maakt doelpunten, Al spe-
lend leer je dan handbal.
Je oefent eenmaal per week onder deskundige bege-
leiding. Als je zin hebt, kom dan eens langs op een
vrijdagavond (16-23-30 mei) van 18.00-19.00 uur in
sporthal de Kamp te Hengelo Gld om eens met het
handbalspel kennis te komen maken.
Voor dames en heren senioren heeft S. V. Quintus
ook altijd plaats.
Dameshandbal donderdags van 19.30-21.00 uur.
Herenhandbal donderdags van 21.00-22.30 uur.

De PvdA feliciteert PAX «•« de v.v.
Veldhoek met het behaalde kam-
pioenschap.

AFS INTERKULTURELE JONGENREN-
UITWISSEUNG

HAAL DE WERELD IN HUIS!!

Onder de verantwoordelijkheid van AFS Interkultu-
rele Jongerenuitwisseling komen ook dit jaar weer
zo'n 150 buitenlandse jongeren naar Nederland, om
hier voor kortere of langere tijd te wonen. AFS
zoekt gastgezinnen, die voor deze jongeren hun huis
willen openstellen. Want AFS denkt, dat door vol-
waardig lid te zijn van een gezin deze jongeren de
beste kans hebben om Nederland te leren kennen.
AFS Interkulturele Jongerenuitwisseling is een inter-
nationale non-profit organisatie die door het uitwis-
selen van werkende, werkloze en schoolgaande jonge-
ren beoogt het begrip voor andere kuituren te bevor-
deren. In de aangesloten 69 landen over de gehele
wereld nemen jaarlijks enige duizenden jongeren deel
aan onze programma's. Dit alles is mogelijk door de
inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en gastgezin-
nen, ondersteund door een professionel kantoorstaf.
Gastgezinnen (die niet noodzakelijk een tradïtlonele
samenstelling hoeven te hebben betalen de kost en
inwoning van de jongere en behandelen de AFS-er
als lid van het gezin. AFS regelt de overtocht, de
ziektekostenverzekering en voor de jaarstudenten
de school, het schoolgeld, de schoolboeken, het zak-
geld en eventueel een tweedehands fiets.
Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof er veel van de
gastgezinnen wordt gevraagd. Dat is ook zo.
Maar daar staat tegenover dat u door een buiten-
landse jongere in huis op te nemen, u vanuit uw huis
kamer de kulturele verschillen met een ander land
leert kennen. U maakt vrienden in een ander deel
van de wereld en de kans is groot dat u ook in uw
eigen dorp of stad kennis maakt met nieuwe mensen
Bovendien ziet u uw eigen gezin dan een tijdje door
de ogen van een ander. Onverwachte kanten van ge-
zinsleden komen boven, u komt misschien nog voor
leuke verrassingen te staan.

En niet te vergeten: u geeft een jongere uit een
ander land de gelegenheid ons land van binnenuit
te leren kennen.
Als u nieuwsgiering bent geworden, kunt u altijd bel-
len of schrijven naar het AFS-kantoor.
AFS Interkulturele Jongerenuitwisseling
Keizersgracht 722, 1017 EW Amsterdam-
tel. 020-269481

KON. HARM. CONCORDIA VIERT
125-JARIG BESTAAN

De Kon. Harm, Concordia uit Hengelo Gld viert dit
jaar haar 125-jarig bestaan.
In dit kader kwam de Bundes Musikkapelle uit
Oberau-Wildschönau, Oostenrijk naar Hengelo Gld
voor een kort, maar hevig bezoek.
In twee dagen tijds werd een overvol programma af-
gewerkt in samenwerking met Concordia en de Hen-
gelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging HKM
De leden van HKM deden mee aan een etalagewed-
strijd in verband met het bezoek van de Oostenrijkers.
Vrijdagavond werd in sporthal de Kamp door beide
verenigingen meegewerkt aan het jubileumconcert.
Met veel elan werd het talrijke publiek een mooi
programma voorgeschoteld, aaneengepraat door lady-
speaker mevr. Koldenhof-Postma.
Door het overvolle programma konden niet alle nums

mers uitgevoerd worden.
Tijdens het concert werden enige trouwe leden van
Concordia gehuldigd. De heren T. Lenselink, G. Groot
Bruinderink en H. Oldenhave werden benoemd tot
erelid. De heer H. Groot Wassink werd benoemd tot
ere-voorzitter. De bijdeze benoeming behorende cer-
tificaten werden uitgereikt door wethouder Th. Hoo-
man. Tevens werden door de heer Putman van de
KNF insignes uitgereikt aan T. Lenselink 65 jaar lid
van de KNF, B. Chevalking 60 jaar lid, P. van Velde
50 jaar lid en H. Groot Wassink en H. Oldenhave 40
jaar lid van de KNF.
In de pauze verraste de boerendansgroep van Concor
dia het publiek met een optreden.
Voor de aanvang van het programma bracht Con-
cordia spontaan een serenade aan het echtpaar Lub-
bers (Kerkstraat) aanwezig in de zaal vanwege hun
a.s. 55-jarig huwelijk.
Een minder prettig punt in het programma was het
ongeluk dat de dirigent van de Oostenrijkse kapel
overkwam tijdens een concert in Doetinchem. Hij
kwam ongelukkig te vallen en liep een hoofdwond
en beschadigde nekwervel op.
De deelname aan de VW-taptoe ging vanwege het
Slechte weer helaas niet door.
De z.g. Heimatabend in zaal Leemreis op zaterdag-
avond werd een geweldige happening. Het was er HJ-
zonder gezellig te noemen. Zondagsmorgens werden
de Oostenrijkse gasten uitgezwaaid door de leden van
Concordia.
's Avonds trad het voltallige korps weer aan bij het
inhalen van de kampioensploeg van PAX.

EHBO-ND3UWS

De Kon. Nod. Ver. voor Eerste Hulp bij Ongelukken
afd. Hengelo Gld, organiseerde een opleidingscursus
eerste hulp.
Een groep van maar liefst 25 mensen volgde deze
cursus. En dit mag best gezegd worden, er 7 werk-

7 werknemers van de Goma metaalwarenfabriek bij.
Het is zo belangrijk: die eerste hulp. Eén cursist
moest voortdijdig afhaken wegens vertrek naar het
buitenland, 24 deden er examen.
Dit examen was op 12 mei in zaal Michels.
De volgende cursisten behaalden het diploma:
G. J. v. Rappard-Willemsen, H. Schepers, A. Groten-
sen, D. Stegersman, S. Ankersmit, G. J. Peppelman
P. Schonewille, L. Wolbrink-Woltering, R. G. M. See-
sing, J. F. Norde, R. J. C. Meijer, B. Hulstijn, A.
Berendsen, D. Hissink-Menkveld, T. Peters-Mentink,
G. J. v. Rappard-Willemsen, H. Scheprs, A. Groten-
huis, A. J. Bresser, J. Oostendarp, E. Korten-Fokkink
J. Bultman-Brunsveld.
2 kandidaten werden helaas afgewezen.

DISTRIKTS FEESTAVOND IN ZAAL CONCORDIA

In de biljartwereld is de gemeente Hengelo Gld in de
loop der jaren een begrip geworden.

Een vereniging als Concordia '54 werkt hier dan ook
hard aan mee om dit op peil te houden.

Ze is aktief op velerlei gebied, o.a. door het aantrek-
ken en begeleiden van een jeugdafdeling. Een vijf-
tiental jeugdige leden wordt klaargestoomd om in de
toekomst nieuwe Hengelose successen te verkrijgen.
Dat deze vereniging ook bij de Doetinchemse districts
bestuurders in een goed blaadje staat, blijkt wel uit
de toewijzing van de jaarlijkse feestavond.

Deze avond staat in het licht van de prijsuitreiking
over het seizoen 1985-1986.

Ruim 900 leden hebben gestreden om het eremetaal,
welke op deze avond overhandigd zal worden.

Om niet alleen aan biljarten en alles wat er al zo bij
hoort te denken, is het dansorkest „Flamingo's" ge-
vraagd de muzikale klanken te verzorgen.

De feestavond is gepland op zaterdag 7 juni, aanvang
20.00 uur.

Wie roept daar toch steeds dat er
in Hengelo geen werknemers
wonen?

Stem PvdA Joop den Uyl

VVV-TAPTOE
De jaarlijkse VVV-taptoe op sportpark Elderink van

zaterdag 10 mei kon vanwege het slechte weer geen

doorgang vinden. Dat was jammer, want het geheel

had een internationaal karakter van wege het feit

dat de Bundes Musikapelle uit Oberau-Wildschönau

Oostenrijk, die het jubileum van de Kon. Harm. Con-

cordia opluisterden, hun aandeel in het programma

zouden hebben.

De taptoe is nu verplaatst naar woensdag 10 sept,

wederom met internationale deelname. Dit maal met

een Tjecho Slowaaks orkest.

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

m
infcrcanl

DRU KKER1J WOLTER S



LAKSCHADE
aan uw auto?

Haal snel een SPUITBUS

AUTOLAK
bU
drogistery-verfcentrum

lëh>elinlf
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1300

SIERHE ESTERS
HEroEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOL
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

van

Roozegaarde sport
ÖpaUtraat 18. Henrelo O.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

RAUWE BOERENHAM
100 gr

KATENSPEK
100 gr

LEVERKAAS
vacuüm 100 gr

AH PIZZA BOLOGNESE
300 gr

209
129
89

249
AH halfvolle vanille
YOGHURT liter

ROZIJNEN
250 gr

Bonomel KARNEDRANK
3 smaken liter

Rode pruimen of abrikozen

VLAAI .per stuk

155
98

129
498

Malse kassla
2 grote kroppen

Hollandse KASTOMATEN
500 gr

98
159

schonderkarbonade698
Zaterdagvoordeel:
SLAVINKEN

Ma. - di. 26 en 27 mei
VARKENSLEVER

100 gr 89
298

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

TIJGERBROOD
gratis 'gesneden

188
198

Delflander JONGE JENEVER
liter

Coebergh BESSENJENEVER
liter

1395
1395

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS

vrijdagmiddagmarkt

Maaslanden

25% minder

eskcr strooikacrs

f gebrande pinda

me f worsten

„ D E K A A S P L A N K "

Gezond vakantiebruin en fit als een hoentje

Doen!... Verwen U Zelf... met zo'n zonnebadkuur van 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.
Hoe goed U 'er' weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,
alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisten) Parfumerie Schoonheidssalon

marlanne
drogisten i en parfumerie

Felix en Mariann* Takkwikcmp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) • tel. 2062

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 MEI

Herv. Kerk (Remlgluskerk)
10 uur ds Hendriks

H. Doop

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Saraber

Jeugddienst

Geen dienst
Vryz. Herv. Kerk

nbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een prima schoenmaker

Voor service en kwaliteit» schoenreparaties:

W1LLEM VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld Tel. 05753-2367

Wasautomaaf stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 13 Hengelo Gld Tel. 05753-1806

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Vanaf eind juni is er weer plaats
voor

aardbeienplukkers(sters)
Voor inlichtingen en opgave graag bellen naar:

FAM. WULLINK
Banninkstraat 54a - Hengelo Gld • 05753-1427

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 19 t.ivin. 25 mei
Th. J. Hanrath. tel. 1277

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

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

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

B.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

'GELO

l liter 3-STEBREN GENEVER

18.45
l liter FLORIJN VIEUX

18.45
l liter POLLEN KERSEN

15.45
l fles Captain Morgan Jamaica RUM

23.95
l fles GORTER JACHTBITTER

14.25
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05755-2041

dansen met

JOHN LEO BAND
zondag 25 mei

Zondag l juni

All-in Band
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

JOWE-KlilJIiNBORG 10.05753.2026

Tot woensdag en nogmaals
bedankt!!

PVDA Joop den Uyl Lijst 1


