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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken.

fgSjiï'^ S%N

Spaktraai 21 Tel 1150 flèngelo

In de aanbieding

bij uw Echte Bakker:

Afd. brood:

VIERGRANEN-

een ware delicatesse

van 2.50 voor Z.ZU

En speciaal deze week:

PIZZA JOZEFA
per stuk 8.95

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - He^eio Gld • Tel. 05768-1260

WIJNBERGEIM
biedt U deze week:

RAUWKOST

250 gram 195

Gesnede CHINESE KOOL

500 gram 99

In onze verkoop bloemenkas

deze week

3 KAAPSVIOOLTJES

495

Let op onze dagaanbiedingen
in de winkel

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

l kg SCHOL
gratis gefileerd ft 9 R

HEEFT U ONZE HEERLIJKE

HOLLANDSE NIEUWE
AL GEPROEFD?

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

JouwBerentzen of de mijne?

Verras elkaar of jezelf 'ns
met Berentzen. De fruitigste tinteling
van 21%. Puur, gemixedof on the rocks.

Want Berentzen is... Ontdek het maar.
Dat wordt liefde op het eerste gezicht!

Vraag het

vergeet je nooit meer.

SLIJTERIJ

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:

100 gram

rauwe ham

1.95
150 gram

boterhamworst

1.00
500 gram

magere speklappen

2.75
l kg

verse kippenbouf en

4.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

395
500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrtydag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

3.95
500 gram

sucadelappen

8.95
500 gram

schouderkarbonade

3.95

Keurslagor Peter v. Hurk
RAADHUISSTSBAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-126»

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

\ Bakkerij Bruggink
BAADHUISSTRAAT l» - TEL

i
l

DEZE WEEK: B

BOLUSSEN P

8 stuks van 5.60 voor 4.75

va HKHVM aa NVA • nairava HKHVAI aa NVA

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 057S3-1301

Tip van de week:

GEPANEERDE

VARKENSSNITSELS
100 gram van 1.76 voor 1

••

ZORG GOED VOORJEZELJF (vug

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te Keijcnborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelswpjf 47 • Keijenbors Tel. 1307

FA. HENDRIKS - Baak

van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedreven

Telefoon 00754-400-460

Tracteren
als je geslaagd
bent?

ZOMERS EN FRIS!

Heerlijke vruchtenvlaaien
bereid met ruwe rietsuiker

KERSEN-, ABRIKOZEN- en

RIJSTEVLAAI
nu 4.95 en 9.95

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05763-1474 - HENGELO GLD

Een geslaagd idee

dansen met

C H A R L Y B A N D
zondag 8 juni

Zondag 15 juni

Rain Band
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Bronboringen
voor bereg-ening: 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

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTDZL

WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: ô .

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

SLAAPZAKKEN
met kleine schoonheidsfoutjes hij

DeSpannevogel

JOWE - KI;IJI;NBORG 10.05753.2026



Heden nam de Heer plotseling van mij weg

mijn geliefde broer

ALBERTUS LUBBERS

op de leeftijd van 55 jaar.

D. J. A. Lubbers

7255 BW Hengelo Gld, 26 mei 1986.

Vordenseweg 22.

De ter aardebestelling heeft vrijdag j.l. plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Met diep leedwezen berichten wij U dat plotse-
ling uit onze familiekring werd weggenomen,

onze dierbare neef

ALBERTUS LUBBERS

op de leeftijd van 55 jaar.

Hengelo Gld, H. B. Lubbers
H. Lubbers-Wolters

Lichtenvoorde, G. van Loehem-Lubbers
J. van Lochem

Hengelo Gld, B. Spieker-Lubbers

Hengelo Gld, A. W. Meenink

Neven en nichten

Hengelo Gld, 26 mei 1986.

Diep bedroefd zijn wij door het plotseling over-
lijden van onze ouderling-kerkvoogd

ALBERTUS LUBBERS

op de leeftijd van 55 jaar.

Wij zullen hem missen, na zijn jarenlange inzet
als notabel en kerkvoogd in de Hervormde
Gemeente te Hengelo Gld.

De kerkeraad

Hengelo Gld, 26 mei 1986.

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht
van het plotseling overlijden van ons gewaar-
deerd en trouw lid, de heer

BERTUS LUBBERS

Ons aller medeleven gaat uit naar zijn broer
en familie.

Bestuur, leden en dirigent
van de chr. zangver.
„Looft den Heer"

Hengelo Gld, 26 mei 1986.

OPBRENGST COLLECTE ASTMA-FONDS

De totale opbrengst van de collecte voor het Astma-
fonds in de gemeente Hengelo Gld bedroeg
f 4317,05.
Alle gevers en* collectanten heel hartelijk dank
namens het Astma-fonds.

CPB

De CPB hield onlangs haar laatste vergadering van
het winterseizoen.
Mevr. van der Velde kan een honderdtal dames wel-
kom heten. Een bijzonder woord van welkom was er
voor mevr. Gussinklo van vishandel „Hengel" die deze
avond verder zou verzorgen.
Zij liet verschillende vissen zien, vertelde over het
onderscheid, hoe je vis schoonmaakt en fileert hoe
vis het beste te bereiden is.
Sommige vissen kun je alleen koken, andere alleen
bakken, weer andere het beste stoven.
In de pauze werd getracteerd op hapjes vis en yis-
snacks. De dames lieten het zich goed smaken.
Mevr. van der Velde bedankte mevr. Gussinklo voor
de fijne en leerzame avond. Op een boeiende en ge-
zellige wijze wist zij heel veel te vertellen over vis.

WELFARE RODE KRUIS

Na een gezellige bijeenkomst met deelnemers en vrij-
willigsters in het voorjaar, worden er plannen ge-
maakt voor een uitstapje.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef de zon
de 27 e mei gelukkig schijnen.
Vanaf „de Bleijke" ging de tocht langs rustige wegen
via Vorden-Lochem naar Almen.
Een mooie route met een prachtige omgeving waarin
de kastjanebomen, rhododendrons en de meidoorn
volop in bloei staan.
In ,,de Aanleg" in Almen werd bij een drankje en een
hapje bijgepraat.
Gezelligheid kent geen tijd en men was nog lang niet
uitgepraat toen de tocht weer huiswaarts ging.

AAN DE WANDEL MET PAX DOOR HENGELO

Dat de vereniging PAX uit Hengelo Gld bekend staat
om haar voetbal-aktiviteiten, is vooral de laatste jaren
erg duidelijk geworden. Doch ook de organisatie van
een avondwandelvierdaagse is haar wel toevetrouwd.
De PAX-avondwandelvierdaagse editie 1986 wordt ge-
houden van 9 t.e.m. 13 juni a.s. Er zijn door de organi-
satie weer mooie routers uitgezet die het lopen er
van alleen de moeite al waard zijn.

De deelnemers kunnen iedere avond vanaf 18.00 uur
starten op sportpark Het Elderink. En de afstanden
zijn 5 en 10 km.
Gebruikelijk vindt op de laatste wandelavond een
feestelijke intocht plaats. De^e iq gepland om 20.00
uur. Wie mee wil doen wordt aangeraden om zich zo
spoedtg mogelijk op te geven,. De adressen voor op-
gave staan vermeld in eön advertentie ;in de Reclame.
Bloemen voor de deelnemers zullen er ongetwijfeld
tijdens de intiocnt niet oritBreKen.'

Stemde U ook op D'66?
MELD U zich dan ook aan

als lid van deze partij

AFDELING ZELHEM EN HENGELO GLD

TEL. 08344-492

Voetbalvereniging Steenderen kampioen!

75 jaar 't Hoekje
Woensdag 23 april j.l. was een ge-

weldige dag voor ons.

Iedereen willen we dan ook bedanken
voor de mooie planten, cadeaus en
felicitaties.

fam. v.d. Weer

Hengelo Gld, juni 1986.
Spalstraat 1.

NIEUW

Café 't Hoekje
Ie verkoop
van een

BOEDEL
(geen antiek)

Serviezen, stoffering,
ouderw. schrijfmachine,
kleding (EL), oliestellen,
verlichting enz. enz.
A. G. OBER, Groenen-
daalseweg 3, bij Aaltense-
weg, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1449

Schoonmaakbedrijf zoekt
voor de avonduren flinke
medewerkster (object
Keijenborg. Tel. 08340-30626
(tijdens kantooruren)

GESLAAGD!
Geef een

PLATENBON
Leuk om te ontvan-
gen, fijn om te geven

Spannevogel

Te koop herenfiets. Te be-
vragen bureau de Reclame

Haal al uw perk-, tomaten-

en paprika plan ten bij J.

Lenselink, Hogenkampweg
44, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten en bieslookpollen.
Niesink, Past. Thuistr. 10,
Keijenborg

Te koop prachtige Duitse
Herder pups met stamboom
Ingeënt en ontwormd.
Beide ouders aanwezig.
Inl.: tel. 05753-1589

VERVOLG APV )

In artikel 145 staat dat het verboden is een voertuig
op de weg te parkeren:
a langer dan op drie achtereenvolgende dagen, indien
het voertuig niet rijklaar is;
b dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud
en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand
verkeert. Deze bepaling richt zich tegen het verschijn-
sel dat niet rijklare voertuigen op de weg worden
geplaatst. Ook hier wil men tegengaan dat op buiten-
sporige wijze parkeerruimte in beslag genomen wordt
In artikel 154 staat dat het verboden is een voertuig-
wrak op de openbare grond te plaatsen of te hebben.
Onder voertuigwrak wordt mede verstaan een voer-
tuig als hierboven onder b genoemd.

AFSLUITING WEGEN

In verband met een te houden wielerronde in het
dorp Hengelo op zondag 8 juni a.s. zullen op die dag
tussen 13.00 en 19.00 uur een aantal wegen worden
gesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Het betreft de navolgende wegen:
Spalstraat, Bleekstraat, vanaf de Spalstraat tot de
Oude Varsselseweg, Asterstraat, Rozenstraat, Lelie-
straat, lekink, Korenbloemstraat, Meidoornstraat,
Prunusstraat, Tramstraat, Kampstraat, St Michiels-
straat vanaf de Rozenhoflaan tot de Spalstraat, Raad-
huisstraat, vanaf de Banninkstraat tot de Spalstraat,
Zuivelweg.

VERPLAATSING DATA GESPREKSAVONDEN

De gespreksavonden voor de inwoners van Hengelo G
zijn verschoven naar september.
De data zijn als volgt bepaald:
10 sept. 1986: café Winkelman, Keijenborg; 15 sept.
1986: Hotel Leemreis, Hengelo; 16 sept. 1986: sport-
hal te Veldhoek.
Het aanvangstijdstip is alle avonden 20.00 uur.

't Rosegeluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
vol blijdschap ervaren.
Waard om op 'n bijzondere wijze te berichten.
Met een persoonlijke kaart uit de nieuwe, meest
u i (gebreide Kennemer Kaa rten Kollektie.

U w bezoek meer dan waard.

„.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1455

De biye selectie van Siteenderen met trainer en verzorgers in de bloemetjes na de winst op de Gazellen,

waardoor het kampioenschap binnengehaald werd.

Het spandoek, dat de damessupporters van de voetbal-
vereniging Steenderen boven het doel hadden gehan-
gen, liet er geen twijvel over bestaan dat er geen
andere plaats dan de hoogste op het erepodium voor
Steenderen l zou zijn.
Ze hebben het na 21 jaar waargemaakt, om weer
kampioen te worden en tevens de scheidende trainer
Frans Kok uit Wehl een mooi afscheidsgeschenk te
bezorgen.
Trainer Kok had het afgelopen seizoen het aange-
durfd het elftal met minstens 7 spelers te verjongen.
Het resultaat was gedurende het hele seizoen een
leidende positie in de 2e klas GVB.
Door enkele missers echter moest in een beslissings-
wedstrijd uitgemaakt worden, wie in deze klasse de
kampioen zou worden, Steenderen of de Gazellen uit
Deventer.
Dit beslissende duel werd gespeeld op het terrein van

Keijenborgse Boys.
Met 2 gave treffers en een toch nog angstige eindfase
haalde Steenderen de eindstreep en konden de cham-
pagnekurken knallen.
Voorzitter Starink van de muziekver. Nieuw Leven uit
Steenderen die uiteraard ook niets van de wedstrijd
wilde missen, moest in senltreinvaart naar huis om
de zaken te regelen om samen met zijn collega's de
succesvolle ploeg binnen de gemeentegrenzen muzi-
kaal te begeleiden.
Na een optocht door het dorp werd in clubhuis van
sponsor „de Engel" het kampioenschap goed gevierd
Officieel kan men de kampioensploeg gelukwensen
op zaterdag 21 juni.
Voor gastheer Keijenborgse Boys waren de druiven
een beetje zuur.Indien zij niet enige malen onnodig
punten verspeeld hadden, hadden zij de vlag kunnen
hijsen. Zo gaat het echter in het spel.

Grote Prijs 500 cc motorcross in Beuern (West Duitsland)
L

Op de foto de beide grote kemphanen wereldkampioen Dave Thorpe en André Malherbe in felle aktie.

Of zal Kees van dier Ven in Beuern flink in de bus blazen?

DRUKKERIJ WOLTERS

Op het schitterende motorcross-circuit ,,Am Stirn-
berg" in Beuern bij Giessen- (West Duisland) vindt op
zaterdag 7 en zondag 8 juni a.s. de vijde ronde plaats
om het wereldkampioenschap motorcross in de 500 cc.
Zaterdag 7 juni worden de kwalificaties verreden om
zondag 8 juni 40 rijders van start te laten gaan in de
2 manches om het wereldkampioenschap.
Met de huidige wereldkampioenen Dave Thorpe in de
500 cc en Heinz Kinigadner in de 250 cc, komen nog
5 ex-wereldkampioenen aan start, te weten André
Malherbe, Gorge Jobé, Hankan Carlqvist, Erik Ge-
boers en Harry Everts. Een waarborg voor zeer span-
nende wedstrijden en felle strijd om de punten.
De organisatie heeft dit jaar enige verbeteringen aan
het circuit aangebracht en door de FIM is het par-
cours de verdere 3 jaar goedgekeurd voor wedstrijden
om het wereldkampioenschap.
Het is een prachtig gezicht de renners tijdens de wed-
strijden hoog tussen de vruchtbomen door te zien
vliegen, want een gedeelte van de baan loopt door
een boomgaard.
De tot nu toe verreden wedstrijden, waarbij de eerste
in Zwitserland wegens de vele sneeuwval werd afge-
last, zijn heel mooi en spannend geweest. Vooral de ,
wedstrijd in Markelo was heel mooi, getuige de vele '
positiewisselingen aan de kop van het veld.
Wereldkampioen Dave Thorpe is de te kloppen man
Hij staat op dit moment bovenaan en doet er alles
aan door ootk te blijven. Echter, André Malherbe zal
alles in het werk stellen hem van deze plaats te ver-
dringen. Een andere kanshebber is de kleine, maar
o zo felle Belg Erik Geboers. Hij haalde onlangs in
Finland de volle buit binnen, door de beide manches
winnend af te sluiten. Hij is er klaar voor. Of zal
George Jobé voor verrassingen kunnen zorgen? Hij
moet daartoe in staat geacht worden als zijn blessure
goed genezen is. De verrassing tot nu toe is de Zewed
Leif Persson. Deze Yamaha-coureur staat ook hoog
in het klassement en van hem mag ook het nodige,
verwacht worden. En dan onze eigen Kees van der

Ven. Na Gerrit Wolsink heeft Nederland weer een
coureur die heel dicht van voren meerijdt. Kees, die
technisch fraaie KTM-fabrieksrijder, doet het tot nu
toe uitstekend, weerbij zijn overwinning in Zweden
veel hoop geeft. Ongetwijfeld zullen weer heel veel
Nederlanders naar Beuern komen om hem aan te
moedigen. De WestDuitse hoop is KTM-coureur
Werner Siegle, die het vooral in Sittendorf (Oosten-
rijk) heel goed deed. De prestaties van de ook in
Duitsland zeer populaire Heinz Kinigardner en team
maat van Kees van der Ven, zijn nog niet om naar
huis te schrijven, doch hij kan voor verrassingen
zorgen.
Zondag 8 juni a.s. begint de tijdtraining voor de GP-
klasse om 10.15 uur, terwijl de Ie manche om 13.30
uur start. De tweede manche begint om 16.00 uur.
Beuern bij Giesen is vanuit deze omgeving te berei-
ken via de autobaan richting Oberhausen, vervolgens
richting Dortmund, dan richting Frankfurt en bij de
afslag Giessen de autobaan verlaten. In Giessen rich-
ting Buseck-Beuern. Aan het motorcrosscircuit is
plaats voor tent of caravan.
De organisatis heet u hartelijk welkom.

Hotel „LEEMREIS
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

„Uit"

..Goed"

voor 'n GEZELLIGE AVOND

adres voor: VERGADERINGEN.

RECEPTIES - BRUILOFTEN

PARTIJEN

..Voor U" in gemoderniseerde vergrote ZAAL

Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-1274



'GELD

l liter FLORIJN GENEVER

l liter CATZ VIEUX

l liter COEBERGH BESSEN

18.45

18.95

15.25
l liter MISPELBLOM BRANDEWIJN

20.95
l liter JaGERMEISTER

27.85
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Profiteer van de lage goud- en

zilverprijzen
WIJ VOLGEN STEEDS DE BEURSPRIJZEN

Misschien een idee voor

de vakantie?

De VERLOVINGSRINGEN mee

en tijdens die heerlijke vakantiedagen

je verloven

^ AGROOT KORMEll N K
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

TAPIJT
Keuze uit rol kamerbreed tapijt

COUPONNEN HALF GELD

„DE SPANNEVOGEL"

Avond
wandel-
vierdaagse

Deze door de V. en A.V. „PAX" georganiseerde

4-daagse wordt gehouden van

9 t.e.m. 13 juni

Starten elke avond vanaf 18.00 uur van het

PAX-sportcomplex „Het Elderink".

AFSTANDEN: 5 EN 10 KM

Opgave vóór 8 juni bij:

B. Chr. van Petersen, de Heurne 39

Zwembad Hengelo Gld

PAX-kantine

J. B. A. Dieks, Teubenweg 27, Keijenborg

Sporthal „de Kamp"

Schrijf U op tijd in, dit voorkomt lang wachten

op de eerste avond

Inschrijfgeld tot 14 jaar f 2.75

boven 14 jaar f 3.75

Voor een zomerlang tuinpleizer

P E R K P L A N T E N
van kwekerij HUBERS

•£- GERANIUMS - FUCHSIA'S
(ook hang)

^ STAMFUCHSIA'S - STAMMARGRIETEN

^ SALVLA'S - AFRIKANEN

^ VLIJTIGE LIESJES - PETUNIA'S

^ AGERATUM • LOBELIA'S

+ BEGONLA'S • DAHLIA'S enz.

Te veel om op te noemen

In zware kwaliteit

ALLES UIT EIGEN KWEKERIJ

VERSER KAN ND3T

OOK VOOR

tomatenplanten, kool- en sla-

planten, sclderij en peterselie

anjers, duizendschonen, compost

en potgrond

K W E K E R I J H U B E R S
Pastoriestraat l • BAAK

bij de kerk • Tel. 05754-406

ALGEMENE VERGADERING

VAN DE

RABOBANK TE KEIJENBORG

Hierdoor roept de Coöpera-
tieve Raiffeisen-Boerenleen
bank B.A. haar leden op tot
bijwoning van de algemene
ledenvergadering die ge-
houden wordt op maandag
30 juni 1986 om 20.00 uur
in zaal „De Smid", Kerk-
straat 11 te Kejjenborg.

Verkorte agenda:
* Opening
* Notulen vorige vergade-

ring
* Verslag 1985
* Verkiezingen leden Be-

stuur en Raad van Toe-
zicht

* Goedkeuring wijziging
statutaire naam

* Mededelingen en rond
vraag

* Inleiding verzekeringen
De volledige agenda, de
notulen van de vorige ver-
gadering alsmede het ver-
slag 1985 liggen vanaf
heden op het kantoor van
de bank voor de leden ter
inzage.
Het Bestuur.

Rabobank S

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dus een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hun
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een
garantie voor u,
dat bij elk advies
dat de Rabobank
geeft het belang
van de leden en
cliënten zwaar
weegt.

C

Grote verkoop gebr. instrumenten
(diverse soorten)

door de

muziekver. „NIEUW LEVEN"

op zondag 8 juni a.s.
in zaal Broekhuizen te Steenderen

Aanvang 11.00 uur

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

In verband met de jaarlijkse personeelsreis

zijn de gemeentesecretarie en het buro gemeente

werken voor het publiek gesloten op

donderdag 5 juni 1986

Het gemeentebestuur

Nog 3 weken

EXTRA GOEDKOPE KLEDING
bij SAM SAM

MET INGANG VAN 19 JUNI GESLOTEN

Wij blijven innemen voor de Stichting Mensen

in Nood.

Dollemansstraat 10 - Baak - Tel. 05754-507

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk be-

danken voor "de felicitaties, bloemen en kado's,

die wij 12 mei j.l. mochten ontvangen bij ons

zilveren huwelijk.

Mede daardoor is het voor ons een heel fijne

dag geworden.

GERT EN DINY LEBBINK

7255 LH Hengelo Gld, juni 1986.

Slotsteeg 7.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de

vele felicitaties en kado's in welke vorm dan

ook, die wij bij ons 40-jarig huwelijk mochten

ontvangen.

Het is voor ons een hele fijne dag geweest.

E. J. KLEIN ZESSINK

G. KLEIN ZESSINK-HULSHOF

7255 CW Hengelo Gld, juni 1986.

Sarinkkamp 6.

Bij de viering van ons 40-jarig huwelijksfeest

mochten wij heel veel fijne reacties ontvangen,

in de vorm van persoonlijk bezoek, cadeaus,

bloemen.

Hartelijk dank voor de belangstelling, in het

bijzonder de buurt en de chr. muziekver.

Crescendo.

DERK EN DORA STEEGE

Hengelo Gld, juni 1986.

Gompertsdijk 6.

Hiermede wil ik een ieder heel hartelijk be-

danken voor de vele felicitaties, bloemen en

cadeaus, op mijn 80e verjaardag ontvangen.

G. P. WENNEKER

Hengelo Gld, juni 1986.

Schuttersdijk 1.

^Vakantie? Sta er zó op!!
^Malsovit-afslankbrood laat
'\J een goed „figuur" slaan.
MALSOVIT wordt ambach-
>telijk voor u gebakken door
'Bakkery HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

} •choonheidMpeeüUUU/

• pedioora

i Voor afspraak:

l Willy Hcogeveen-
Geitz
Loakendlek l

i Veldhoek-Henjrelo Gld
' tel. 05736460

f IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

^ bU café

l „D'n Olden Kriel"
's Wlchmond

l TeL 05754-286

BERNHARDS
levensverhaal

in woord en beeld
met honderden historische en actuele foto's

De Prins der Nederlar

a g t v i ?
ü Haal dan de

} TAPINETTE
i dieptereiniger

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10. — p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Gebonden, royaal
formaat, 192 bladzijden

Een boeiende levens-
beschrijving door
Ans Herenius-Kamstra

Vorstelijk album
speciaal uitgegeven ter
gelegenheid van Prins
Bernhards 75e
verjaardag
Met in woord en beeld
het kleurrijke leven van
de prins
300 oude en nieuwe,
bekende en onbekende
foto's van de prins en de
koninklijke familie.

Elke foto vertelt een
verhaal op zich

NU 29,90!
Voorin een prachtige
tekening in kleur door
RIEM POORTVLIET.
Speciaal gemaakt voor
de 75e verjaardag van
de prins

Zomer & Keuning Boeken - Ede

Verkrijgbaar bij boekhandel: ^tf^%| 'EDC

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Kado voor Vaderdag!

HENK HISSINK

en

JOHANNA NIJLAND

gaan trouwen op woensdag 11 juni

1986 om 10.30 uur in het gemeentehuis

„Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening vindt plaats om

14.30 uur in de Herv. Kerk te Vorden

door ds Westerink.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00

tot 17.30 uur in zaal „De Herberg",

Dorpsstraat 10 te Vorden.

Warnsveld, IJzerhorst l

Vorden, Zelledijk 5

Toekomstig adres:

IJzerhorst l, 7231 RL Warnsveld

Op vrijdag 6 juni hopen we met onze kinderen

ons uitgestelde zilveren huwelijksfeest te vieren

FRITS KORTEN

MARIETJE KORTEN-

KLEIN WINKEL

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 7 tot

8 uur in Hotel Leemreis.

Hengelo Gld, juni 1986.

Op vrijdag 6 juni hopen wij,

J. BRUIL

A. H. BRUIL-BERKELAAR

ons 40-jari'g huwelijksfeest te vieren

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte

welkom van' 14.30 tot 16.30 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

7255 LC Hengelo Gld, juni 1986.

„'t Altena". <

Zaterdag 7 juni hopen wij met onze kinderen en

kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-

denken.

D. J. SMEITINK

H. W. SMEITINK-REMMELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 22.30

uur in Hotel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G.

Hengelo Gld, juni 1986.

Hogenkampweg 16.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor de

aanwezigheid, voor de vele felicitaties, zowel

mondeling als schriftelijk en voor de cadeaus,

die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van

mijn 95e verjaardag.

R. GROOT ROESSINK

„'t Vaalverink".

Hengelo Gld.

Wasautomaat stuk?

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

V: jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Het voornemen bestaat om bij voldoende deel-

name in september 1986 weer te starten met de

OPLEIDING
voor de afdelingen:

0 Muziekkorps

repetitie dinsdagavonds in ,,Ons

Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld

£ Tamboer lyrakorps

repetitie donderdagsavonds bij de

fam. Meerbeek, Zelhemseweg 3

Hengelo Gld

Aanmelding, met opgave van leeftijd, vanaf 8

jaar, kan vanaf nu geschieden bij het secreta-

riaat A. IJubbers, Kerkstraat 17; Hengelo Gld,

tel. 05753-1253.

Ook personen van oudere leeftijd zijn van harte
welkom.

In overleg met de leiding zal worden bekeken

wat het muziekkorps betreft, of gestart wordt

met de vooropleiding via een blokfluitgroep.

Het bestuur

AANMELDEN
BAKFIETSRACE
HENGELO GLD
Voor de

op woensdag 6 aug. 1986
te houden BAKFffiTSRACE

kunt u zich v^oor deelname opgeven

T.E..M. 24 JUNI AJ5.

Een team bestaat uit max. 4 personen.

Er wordt gereden volgens A.B.O.-wedstrijd-

reglement

Dit reglement en verhuuradressen voor bak-

fietsen liggen voor U klaar bij het

VVV-informatiekantoor, drogisterij Lenselink,

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Schapenhouders

VOOR HET

SCHEREN

van uw schapen
NAAR

GERRIT WENTINK
Plataanweg 32 - Hengelb Gld

Tel. 05753-3423

Wij lijsten alles voor U in!

„DE SPANNEVOGEL"



SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOL,

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONT WE RPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G.J. HALFMAN
& ZN

Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

LAKSCHADE

aan uw auto?

Haal snel een SPUITBUS

AUTOLAK
bU
drogistery-verfcentrum

Icnsclinlf
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1300

SPORT GOED""
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
upa Is tra a t 18. Henrelo O.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje

VARKENSROLLADE

100 gr

Parijzer BOTERHAM-

WORST 100 gr

MAASLANDER KAAS

25% minder zout kg

ROOMIJS

dubbeldik 8 stuks

219

99
1290
450

AH VANILLEVLA

liter

AH kip-, groente- en tomaten

SOEP 2 pak

HAK APPELMOES extra

grote pot

AH SHERRY 877 medium

liter

155
89

179
695

Malse SLl
grote krop

Hollandse KOMKOMMER

39
49

RiUappen IQQR
500 gr 598 kg • %^%^ t^

Zaterdagvoordeel:
SHASLICKS

plm 1000 gr

Ma. - di. 9 en 10 juni
VARKENSFILETLAPJES

100 gr

149

129
Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

BOERENWIT EN BOERENBRUIN

gratis gesneden

1QQ
gratis gesneden | ^J^J

188
Hooghoudt JONGE JENEVER

liter

BOOTZ RUM

0,7 liter

1765
1595

alberfc heijn

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

Möref, Franse kaas

roombofer (walnoten)

metworsten

ziens

„ D E K A A S P L A N K "

VAKANTIE!!!

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)

A utomobi listenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

Spalstraat 26 Boliestraat 40

7255 AC Hengelo Gld 7001 BD Doetinchem

Tel. 05753-3000 Tel. 08340-34025

•••

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen

*-^———~\

C83
LidNVM

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 JUNI

Herv. Kerk (Bemlgiuakerlt)

10 uur ds Hazeleger

Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

Veur 't 10e joar,

dus now volle ekstraa's!

KIEK UUT
in en um de f eestte n te jeugdsoos

FLOPHOUSE, TOLDIEK

NORMAAL
vri'jdaags 27 juni, half achte 's aovens

VEUR VERKOOP BI'J:

^ Jeugdsoos t Flophouse, Toldiek -^ café 't Winkeltje, Ziftphen

^ café „de Zwaan", Heng-el ^ café Sesink Boak

^ café „de Engel" Steendern ^-café „de Herberg", Vorden

^ Sutterland, Durkuni

WEAS D'R GAUW BI'Ju

Geef een HKM KADO-BOH
VERKRIJGBAAR Bil

alle plaatselijke banken

Sportief
en comfortabel!

De Gazelle Superieur en de
Gazelle Trimmer, beide super-
sportfietsen die wat bouw en
uitvoering betreft, het midden
houden tussen een 'gewone'
en een trimfiets.
Voor sportief en comfortabel
fietsen.

Gazelle Trimmer
f729,- mm

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 2 t.t'.m. 8 juni

B. A. M. EUkeüounp, telefoon 2262

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 te.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. tejn. 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.

K.K. Kerk KeUenborg

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

Gaze//e
Superieur
v.a.f930,-

Kijk en vergelijk bij uw Gazelle-dealer:

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11 - Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILtEDRUKWERK

geboorte- en {rouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten eni.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
DorpsstnuU 37 - STEENDEREN

Tel. 05755-1862


