
55e jaargang no 24 dinsdag 17 juni 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8
Kerkstraat 17 • Postbus 3
7255 ZQ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Bha, ToldIJk, Wlchmond- Vier akker
en omstreken.

De gemeenschap KEIJENBORG biedt U 3 feestelijke en plezierige dagen

Zaterdag 21 juni

Zondag 22 juni

Maandag 23 juni

KERMIS

KERMIS

KERMIS KEUENBORE
Zondag 22 juni

OPTOCHT l
^ Aan dit kleurrijke gebeuren nemen talrijke muziek- en showgezelschappen deel. ^ A • •

^Onder de deelnemende wagens fraaie staaltjes van creativiteit en vakwerk. ^ vp6CI3l6

J De optocht vangt aan om 14.00 uur. De toegangswegen zijn vanaf 13.00 uur gesloten. narltPPmlaatQPn
^Vanwege de organisatiekosten wordt een kleine bijdrage (f 1.00) gevraagd. +

t HET LUNAPARK BIEDT ALLE DAGEN VOLOP VERTIER + aanWGZIg.

KERMIS KOOPJES
BIJ UW

Service Super
Moezel
Alte Wein traditöoii literfles 2.98

G rol sc h pils pijpjes
atliaalprijs krat 24 fles 1 5i25

Fruitcocktail
literblik

Kermiskoek
(net as vrogger) Echte Groninger

van 2.98 voor |B

Mini nuts
voordeelzak

Rem i a fritessaus
emmer 2,

Huzarensalade
kg 3.75

Boterhamworst Zwan
200 gram \t

Krentebollen
4 stuks superprijs Qi98

Champignons
per bakje 1.49

Tomaten
i.

Komkommers
2 stuks 0.98

Perziken
kg bak 1.

Zoete kersen
500 gram 2.49

Chr. Peters-Sueters
Service Super

Wij wensen U
prettige kermisdagen!

Het juiste adres voor

geverfde en wit
geschuurde klompen
Ook voor dansgroepen

tegen fabrieksprijs

Fa. Gebr. Suefers
UILENESTERSTRAAT 10A - KEIJENBORG

TEL. 05753-3030

Al staakt de hele wereld
Wi'j goat deur met de kermse,

um owluu te plezieren!

Broajen, sprekken en daldeejen,
3 dage lang in de zaal en tuin

Zoaterdags en zondags met

Excalibur

Assorti
Volle plezier wense wi'j owluu toe!!

D'n Keijenborgsen

„SMIDf f

TAPIJT
Grote keus, lage prijzen!!

COUPONNEN HALF GELD

„DE SPANNEVOGEL"

Versiern

eten
mag met de kermis

niet ontbreken.

De vakman-slager
is u graag van dienst

Bij aankoop van f 30.-- aan
vlees of vleeswaren

een slagroom-ijstaart
voor slechts f 1.50

We wensen u een zeer
geslaagde Keijenborgse
kermis toe.

SLAGERIJ
NIEUWENHUIS
PAST. THUISSTRAAT 11 - KEIJENBORG
TEL. 05753-1320

is un schone zaak
Un mooie deerne of un
mooie keal, uit is met e
nommen at ze goat trouw n
Dan moj vaak de zaak
versiern.

Wi'j hunt owluu van dienst
met de verkoop van:

• crepe-papier

• rozendroad
bind touw

• huldekaarten

• serpentines

• slingers enz.

W O L T E R S
Boek- en kantoorboek-

handel
Papierwaren en karton

Kerkstraat 17, Hengelo G.

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Keijenborgse Kermis

zaterdag 21, zondag 22, maandag 23 juni

In de zaal optreden v. top orkest

SUPERFLY
In ons café alle dagen vrij entree

WIJ WENSEN U ALLEN
PRETTIGE KERMISDAGEN

Ria en Herman
WINKELMAN

AUTO-SERVICE NAAR UW MAAT

U BEGRIJPT HET TOCH WELLICHT,
OP MAANDAG 23 JUNI ZIJN WE
ÉÉN DAG LANG DICHT!!

WE WENSEN U KERMISPLEZIER
OP VOLLE TOEREN

St. Janstraat 28 ^1^77 Keijenborg Gld

Tijdens de kermis loopt u met gemak op onze

SCHOENEN
• Goede pasvorm
• Modieuse modellen
• In vele maten
• Kom eens passen

Wees schoenbewust en koop bij uw vakman

HERMANS
Schoenhandel - Lederwaren
Past. Thuisstraat - Keijenborg

Goede kermisdagen gewenst
door Jan en Riek Hermans

1 JAAR LANG..
met volle kracht vooruit!



Jfengelo

Deze week maakt i
uw Echte Bakker:

Afd. brood:

KWARKBROOD
iets aports

500 gr v. 3.98 v. 3.25

Afd. Banket:

Kersen-citroen
GEBAK
5 stuks 5.25

is getekend uw Echte Bakker:

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

WIMBERGEN
biedt U deze week:

Gesneden VERSE BIETEN
»/2 kilo 95

Wegens enorm succes nogmaals:

Gesneden RABARBER
heel kilo 75
Zie verder onze dagaanbie-
dingen in de winkel
Iedere dag aanvoer van
VERSE SLA - ANDIJVIE, SPINAZIE,
AARDBEIEN, BLOEMKOOL enz.

In onze verkoop bloemenkas
deze week

een mooie BEGONIA
295

Kom, kijk en ziet, wat
Wl JNBERGEN U biedt!!

FA. 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

Attentie - Attentie!!
ER IS WEER

mooie blanke stokvis
Speciaal deze week/
SCHELVIS FILET
heerlijk om te bakken kg 12i95

ER IS OOK WEER

levende PALING
om te bakken of te stoven

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Kermisprogramma 1986

Vrijdag 11 juli

Top 40 drive-in show
Kaarten a f 6.— aan de zaal
(geen voorverkoop)

Zaterdag 12 Juli Ouderwets gezellig feestvieren
met het alom bekende orkest

THE DUTCH BOYS
Kaarten a f 10.— aan de zaal en in de
voorverkoop.

(Tevens tafelreservering mogelijk)

Zondag 13 juli DANSEN
met het toporkest

RENDEZ-VOUS

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

boterhamworst

100 gram

rauwe ham

1.00

1.95
500 gram

magere speklappen

2.75
500 gram

magere riblappen

6.95

Dagreklames
Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gram

malse varkenslappen
3.95

500 gram

schouderkarbonade

3.95
250 gram .

Hollandse biefstuk
5.95

Keurslapr Peter v. Hurk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG
Maak nu nog iets leuks
voor het ZOMER wordt

Wij hebben

PRACHTIGE MODESTOFFEN
o.a. oranje - geel - groen - blauw - rose
in effen en bont

per meter vanaf f. 9 V

En als EXTRA AANBIEDING de coupons

HALVE PRIJS
ledere morgen worden er nieuwe coupons bij
gemaakt

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Wij hebben de zaak rtgoreus veranderd, vandaar:

OPEN DAG
op woensdag 18 juni

Een drankje en een feuke attentie is voor een ieder
aanwezig

Op 18, 19 en 20 juni

speciale aanbiedingen en
10% korting

U BENT ALLEN WELKOM BIJ

Wim Besselink
TEXTIEL • KEIJENBORG

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

* >• • • _ • _ • _ _ ~— • • T . • ^

fe

$
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 18G8

e*

DEZE WEEK: g

KRUIDKOEK of |
£ KRUIDCAKE \

f. van 4.30 voor 3.50 K
g S
va 3KHVM aa KVA • nairava ai\ravA\ aa NVA

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

N E V E R MIND
zondag 22 juni

Zondag 29 juni

Valley Gazelle
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een prima schoenmaker

Voor service en kwaliteits schoenreparaties:

WILLEN VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld - Tel. 05753-2257

NATIONALE
BEKRONING VOOR

Slager

Bert Raterink
Op 9 juni 1986 ontving hij

een officiële bekroning van \Ati 2.25 VOOR
het IAS, het Instituut voor
Ambachtelijke Slagerspro-
dukten. De jury was zonder
meer overtuigd van de klasse
en hoge kwaliteit van zijn
ambachtelijk vervaardigde

1.78

DROGE WORST

De kroon op het werk van de vakman, die zijn
produkt onder voortdurende, strenge kwaüteitscon
trole van het I AS weet. Het I AS beveelt
het bekroonde produkt van harte bi| u /£
aan. U kunt trots ni jn op uw slager!

A. H. Raterink
ij steéhten



kampioen '85-'86

Sportvereniging „STEENDEREN'
Postbus 21, 7220 AA Steenderen

Op 24 mei jl. werd ons eerste elftal kampioen en

promoveerde naar de l
e
 klasse K.N. V.B. af d. Geld.

Reeds eerder in dit seizoen werden kampioen ons

juniorenelftal BI en ons 2
e
 zaalvoetbalteam.

Ter gelegenheid hiervan recipiëert het bestuur met

bovengenoemde elftallen op zaterdag 21 juni a.s.

van 15°o-17<x> uur in zaal ,,de Engel"

dr. A. Ariënsstr. l te Steenderen.

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.

Steenderen, juni 1986.

H FIETS VOOR DIE PRIJS!
Trimmen of toeren kan het toppunt
van plezier zijn op een Gazeile. Elke
Gazeile- dealer kan u veel vertellen
over alle Gazeile Plussen.
Bijvoorbeeld over de Grand Sport
modellen, in trim- en semirace uitvoe-

ff

ringen. Met kogellagers in de bracket,
spieloos crankstel, roestvrij stalen
spatborden, smalle tweetintbanden
met zijreflectie, enz. Zoveel technisch
vernuft vanaf f 669,-

Verwen u zelf
met een Gazeile

Grand Sport Race dames,
met verhoogde bovenbuis en

demi-course stuur en
10-versnellingsderailleur f 729,-

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo GId Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Grand Sport
Trim f iets met trómmelremmen en

5-versnellingsderailleur f 769,-

Zomertijd,

BARBECUETIJD
De tijd om te gaan barbecuen is weer aan-
gekomen.
Zoals men al wist, had slagerij Raterink al
enkele barbecue's voor kleine partijen.

Maar sinds kort heeft men de mogelijkheden
om ook grote partyen te verzorgen.

Men kan nu barbecuen met een grote barbecue.
Deze barbecue brandt op gas en is in 10 min.
warm en voor ca. 75 personen geschikt.
(In overleg ook mogelijkheden tot ca. 150 per-
sonen).
Dus wil men eens met b.v. personeelsvereniging
sportclub, buurtvereniging enz. barbecuen,
dan geeft dat geen problemen voor slagerij
Raterink.
Bij deze partyen, door ons verzorgd, is deze
barbecue gratis te gebruiken.

Vraag vrijblijvend informatie bty:

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Hengelo G • Tel. 05753-1301

SCHRÖDERSTOFFEN"

Speciale aanbieding

badgoed

BIKINI'S en
BADPAKKEN
v.a. f 15.--

Ruurloseweg 1 - Hengelo GId. Telefoon 05753-1232

Muziekliefhebbers in Hengelo en

omgeving opgelet!!

MUZIEKSCHOOL

HANS SCHEERDER
verhuist naar Hengelo

Ons tijdelijke adres is:

Rozenstraat 11
Ons nieuwe telefoonnummer is:

05753-2974
Hans Scheerder begint na de grote
schoolvakantie op genoemd adres

Wasautomaat stuk?

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

V: jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

GEVRAAGD
vooi* dit seizoen:

aardbeien-
plukkers(sters)
die zich kunnen opgeven bij

D.GARRITSEN
Kruisbrinkseweg 7
TOLDIJK
Tel. 05755-1361

Wie heeft op 6 juni in
Hotel Leemreis per abuis
een verkeerde donker-
blauwe dames regenmantel
meegenomen? Inlichtingen
hierover. F. Korten, tel.
1747

Meisje zoekt werk voor de
vakantie. Mag van alles
zijn. Tel. 05753-3536

Wie heeft er werk voor
mij voor de vakantie (j-uli-
aug.) op de zaterdag, evt.
oppas. Tel. 05753-1525

Te koop Mazda 323, bouw-
jaar 1979, automaat, 79000
km, in zeer goede staat.
Vraagprijs f 4000,—. G.
Lenselink, tel. 05753-2868

Te koop een stereo-combi-
natie + geluidsboxen.
Tel. 05753-3536

(ADVERTENTIE)

Slager Bert Raterink te Hengelo GId nationaal onderscheiden door Willeke van
Am me l r ooi j

Op de foto: Willeke van Ammrlrooij, slager Bert Raterink en zijn vrouw

Op 9 juni ontving slager Bert Raterink uit handen
van Willeke van Amelrooij een officiële erkenning
voor zijn ambachtelijk vervaardigde droge worst.
Willeke trad tijdens de uitreiking op in een culinaire
hoofdrol in het Singer Museum in Laren, waar zij
ten overstaan van ca. 400 slagers haar lievelings
biefstuk bereidde.
Slager Bert Raterink is één van de circa 700 slagers-

bedrijven die door het Instituut voor Ambachtelijke
Slagersbedrijven (I.A.S.) zijn onderscheiden.
Het I.A.S. keurt op fijne smaak, grondstoffengebruik
en bereidingswijze. Uitgangspunten die de consument
zeer belankrijk vindt.
De erkende produkten zijn door middel van de erken-
ning in de slagerij aangeduid.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van zaterdag 21 juni
l.e.m. vrijdag 27 juni

Spalstraat 3 Hengelo GId. Tel. 05753-2488

OPENLUCHTDIENST
opzondag22iunia.s.

Het Leger des Hei Is

verzorgt deze dienst

AANVANG 10.15 UUR

Plaats:
kampeerboerdery „de Haverkamp"

Jeugddienstcommissie Veldhoek

De nieuwe behaaglijkheid
Dik geschuimd extra verend vinyl,

Uitermate geschikt in slaap- en kinderkamers
maar ook in gang, keuken,toilet en badkamer
met een lange levensduur

per.str. m (200 breed) slechts 53.00

TOPLINE-SOFT
de warme vinyl vloerbedekking

Verkrijgbaar bU

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en k/eufermode
Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 1425

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Rommelmarkt
muziekver Jubal Wichmond

ophalen oude spullen vrijdag
avond 27 juni in het dorp
Voor het buitengebied, bellen: 05754-313

Ga, vóór u op vakantie gaat, nog even naar uw Rabobank. En regel er in één keer al uw vakantie-
zaken. Buitenlands geld, reisverzekeringen, hulpverlening in het buitenland, reis- en/of Euro-
cheques, safeloketten. U gaat dan een stuk geruster op vakantie.

Vakmensen in Vakantiewensen.

Hengelo: Raadhuisstraat 21 - Spalstraat 23 - Keijenborg: St Janstraat 44



KAMPIOENSRECEPTIE „PAX"

In zaal Wolbrink werd een receptie gehouden ter
gelegenheid van het kampioenschap en promotie
naar de tweede klasse van de KNVB, door het eerste
elftal van PAX. De receptie wer zeer druk bezocht.
De avond werd geopend door de majoretten van EMM
hetgeeen zeer gewaardeerd werd. Voorzitter W. Geurt
zen memoreerde de afgelopen 4 jaar van spanning
en inspanning waarbij PAX l diverse keren dicht bij
de promotie had gezeten. Tot drie keer toe waren de
bloemen besteld en tot drie keer toe moesten zij terug
Maar op 11 mei was het voor elkaar. Bij de intocht
en huldiging bleek het enthousiasme van de Henge-
lose bevolking. Zelfs de begeleidende politie droeg
Pax-petten. De heer Geurtzen dankte iedereen die
meegeholpen had dit succes te bereiken: trainer Leo
te Woerd, spelers, begeleiding, EHBO en trouwe sup-
porters PAX is één van de weinige verenigingen
waar het supportersaantal nog steeds toeneemt.
De vereniging die 28 elftallen telt, kan zich verheugen
in het feit dat ook het 2e, 4e en 7e elftal kampioen
is geworden. Henri Golstein werd extra in het zon-
netje gezet in verband met het feit dat hij als trainer-
van Zelos-Zelhem, speler bij het zaalvoetbal en speler
van PAX l driemaal een kampioenschap heeft te
vieren. Wethouder Th. Hooman, trouw supporter van
PAX, bracht de felicitaties van het gemeentebestuur
over. Wethouder J. Groot Roessink, sportambtenaar
G. van Aken, KNVB-vertegenwoordiger C. Nieuwen-
huis en voorzitter J. te Stroet van Keijenborgse Boys
boden allen hun gelukwensen aan wenste de ver-
eniging succes in de toekomst. Verder waren er vele
vertegenwoordigers van verenigingen en uit het
zakenleven om hun gelukwensen aan te bieden.
Trainer Leo te Woerd sprak een dankwoord namens
de spelersgroep.

SANCLUST IN N.H. KERK TE STEENDEREN

Het gemengd zangkoor Sanclust uit Steenderen .gaat
dit seizoen haar 3e concert geven. Deze keer wordt
gezongen in de N.H. kerk te Steenderen Ondermeer
vanwege de grote toeloop op de vorige kerst- en pas-
sieconcerten in de Bronkhorster kapel George Layen-
decker die al twee keer eerder zijn medewerking
verleende, zal ook nu weer het clavecimbel bespelen.
Ook de Flaganten werken mee aan een aantrekkelijk
programma. Wim Megens de muzikale duizendpoot,
heeft weer de algemene leiding. Het programma be-
staat uit muziek uit de middeleeuwen en renaissance
Ook het Laudate Fueri van Mozart zal uitgevoerd
worden, evenals werken van Strawinksy. Het con-
cert vindt plaats op zondag 29 juni 's middags om
drie uur.

OPENBARE VERGADERING
De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening
houdt op dinsdag l juli 1986 een openbare vergade-
ring in het gemeentehuis, die om 19.00 uur begint.
De agenda luidt als volgt: l opening; 2 Besluitenlijst
van de vergadering van 23 januari 1986; 3 Behande-
ling beroepschrift van de heer J. A. M. Beunk, Hogen
kampweg 38 te Hengelo Gld, tegen het verlenen van
een voorwaardelijke vergunning ingevolge de Woning
wetwet, de heer Beunk is uitgenodigd om door de
commissie te worden gehoord; 4 rondvraag; 5
sluiting.

VERVOLG APV

In artikel 148 saat dat het in andere gevaDen dan die
die, waarin de artikelen 350 en 424 van het Wetboek
van Strafrecht van toepassing zijn, verboden is een
wegwijzer, verkeersteken of verkeerslicht als bedoeld
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens,
op of aan de weg aangebracht, alsmede een wegaf-
sluiting of gevaarteken, dat door of op last van enig
bevoegd gezag krachtens enig wettelijk voorschrift
op of aan de weg is geplaatst, te verplaatsen, te ver-
anderen, omver te halen of daaraan enige handeling
te \terrichten, waardoor de wegwijzer, het verkeers-
teken, het verkeerslicht, de wegafsluiting of het ge-
vaarteken niet of niet meer ten volle beantwoorden
aan de ter plaatse geldende bestemming daarvan.
Het in dit artikel bedoelde artike!350 Sr. behelst „op-
zettelijke vernieling", terwijl artikel 424 Sr. „bal-
dadigheid" wordt genoemd.

RTV Wichmond-Vierakker organiseerde geslaagde wielerronde
van Hengelo Gld.

De ledenvergadering van de voetbalver. Keijenburgse
Boys leverde een wijziging l op in de bestuurssanen-
stelling. Voorzitter te Stroet, secretaris Padberg en
bestuursleden Winkelman env.d. Bos hadden al ge-
ruime tijd geleden hun vertrek aangekondigd.
In de opengevallen ̂ plaatsen werden gekozen:
H. Mokkink, J. Niesink, P. Seesing en T. Stapelbroek
Uit het nieuwe bestuur zal dus een nieuwe voorztter
en secretaris moeten worden benoemd.
Trainer W. Wensink uit Doetinchem diens trainers-
contract werd niet verlengd. Men is nog op zoek naar
een vervanger.

INTERIEURVERANDERING SCHOENHANDEL
HERMANS TE KEIJENBORG

Bij de tijd zijn en blijven is zeker in modegevodige
zaken van toepassing. Dit was voor schoenhaidel
Hermans te Keijenborg het sein om de zaak veer
eens flink onder handen te nemen en het assortiment
en de ruimte om te bouwen dat het kopend publiek
er zich „thuisvoelt". De toch al ruime kollektie werd
aangevuld met tal van modieuse modellen in de af-
deling damesschoenen De geldende modetrends wor-
den overzichtelijk geshowd. Bij alle veranderingen
is er ook aan gedacht de voorraden en maten efficiën-
ter in te delen, zodat met één oogopslag bekeken kan
worden wat wel en niet voorradig is. Door een andere
opstelling van o.rh. de toonbank is de loopruimte bre-
der geworden. Ook het interieur onderging een ver-
frissing. Het geheel ademt het energieke beleid van
Jan en Riek Hermans en sinds kort denken ook de
dochters Elise en S'askia hierin duidelijk mee.
Bij de hele ombouw heeft de gehele familie de armen
flink uit de mouwen gestoken. Voor Hermans en de
zijnen was de gróte belangstelling bij het Open Huis
een hart onder de riem voor zijn aktiviteiten.
Niet alleen de uitgebreide service aan de zaak met de
verkoop van schoenen en waren, ook zijn zij regel
matig tfc vinden , op shows met een grote gt-eep lüt
hun assortiment.

Op de foto links naast de winnaars, met in het midden Hans Nieuwenhuis uit Steenderen, één van de orjfani
satoren van de RTV Wiehmond-Vierakker, de heer Peters, die \vel \v«-rk verzet heeft om liet geheel te

doen slagen.

LEDENVERGADERING RODE KRUIS
De afd. Hengelo hield onlangs haar jaarlijkse leden-
vergadering. De voorzitster mevr. J. J. Eil-van Oest
sprak in haar openingswoord haar teleurstelling uit
over de geringe belangstelling. Na afhandeling van
de diverse jaarverslagen bracht mevr. J. van Hengel-
Èsselenbroek verslag uit over de Welfare. De onder
leiding van deze afdeling gemaakte goederen door
minder-validen vonden o.a. tijdens de braderie gretig
aftrek. Uit do opbrengsten hiervan'worden o.a. con-
tact-middagen en autotochten georganiseerd. Minder-
validen die onder leidiag van de Welfare aan huisvlijt
willen doen, zijn van harte welkom. In 1985 hebben
5 ingezetenen aan een vakantiekprojekt van het Rode
Kruis kunnen deelnemen. Dit jaar hebben 4 personen
de boottocht met de HenrV Dunant er al weer opzitten
Mevr. J. J. Eil-van Oest en de heer G. Wentink aan-
vaardden hun herbenoeming als bestuurslid.
DJe bloedplasma-avond zal in november voor de 27e

[seerd.

„DE BLEIJKE" KAMPIOEN

Donderdagavond 5 juni speelde 't personeelsteam van
„de Bleijke" zijn laatste 3 wedstrijden in de volley-
balcompetitie. Dit is een competitie, opgezet voor per-
soneel van verpleeg- en verzorgingshuizen. Er werd
gespeeld in de sporthal te Hoog Keppel. In deze
competitie moesten 12 wedstrijden worden gespeeld
en ontmoette „de Bleijke" diverse teams waaronder
van den Ooiman en het Weerdje uit Doetinchem,
IJsselzicht uit Doesburg en Fatima uit Wehl. Het
team van „de Bleijke" heeft zich het hele seizoen
van de anderen onderscheiden door goed spel. Dit
bleek op het eind van het seizoen. Zij werden onge-
slagen kampioen en namen de beker mee naar Hen-
gelo Gld. Daar werden zij nog eens extra in de bloe-
metjes gezet en namen de felicitaties van ander per-
soneel en bewoners in ontvangst. Men kan terug-
zien op een goed seizoen waarin de naam van „de
Bleijke" werd hoog gehouden.



JOS KOELING

en

BEINI ESGES

gaan trouwen op vrijdag 20 juni 1986
om 12.00 uur in het gemeentehuis
te Zelhem.

De huwelijksinzegening vindt plaats
om 13.00 uur in de parochiekerk van
St Jan de Doper te Keijenborg.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Garritsen, Varsselseweg 55 de Veld-
hoek (gem. Hengelo Gld).

Ons adres:
Akkermansstraat 14 - 7021 LW Velswijk

(gem. Zelhem)

Eropuit...
met de fiets» 'n goed idee!

FIETSTOCHT
Jong Gelre Hengelo Gld

houdt op

zondag 29 juni
door de fraaie omgeving van Hen-
gelo met 'n route van ca. 30 km

Laat u niet weerhouden en schrijf in

Start: café Wolbrink Bleekst raat 3, Hengelo G
van 13.30 tot 14.00 uur

Inleggeld f 3.00

Kinderen. t.e.m. 12 jaar gratis

Iedere deelnemers krijgt een mooie herinnering
aan de tocht

JONG GELRE-Hengelo Gld

Wij lijsten alles voor U in!!

„DE SPANNEVOGEL"

1936 1986

Op 26 juni a.s. hopen

H. MAALDERINK

en

G. MAALDERINK-STEGE

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren
met hun kinderen en kleinkinderen.

Zij nodigen u uit om hen te feliciteren 's mid-
dags van 3 tot 5 uur in Hotel Langeler, Spal-
straat 5 te Hengelo Gld.

„'t Velderhoff".
Bruinderinkweg l,
7255 KW Hengelo Gld.

Wij danken ieder die onze trouwdag tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JAN EN ANNIE MEENINK

Maanstraat 26,
7255 BB Hengelo Gld.

Wij willen iedereen, die heeft bijgedragen de
6e juni tot een voor ons onvergetelijke dag te
maken, hiervoor hartelijk bedanken.

FRITS EN MARIETJE KORTEN

Hengelo Gld, juni 1986.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
het bezoek, de felicitaties, bloemen en cadeaus,
die ik ter gelegenheid van mijn 91e verjaardag
mocht ontvangen.

M. G. SCHUT

Wichmondseweg 8,
7223 LH Baak.

Stemde U ook op D'66?
MELDT u zich dan ook aan
als lid van deze partij

AFDELING ZELHEM EN HENGELO GLD
TEL. 08344-492

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk danken
voor de felicitaties, bloemen en cadeaus die wij
mochten ontvangen bij ons huwelijk.

THEO WOLSINK

ANND2 WOLSINK-LUIMES

Hengelo Gld, juni 1986.
Venneweg 1.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en kado's die wij
bij ons zilveren huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

WIM EN JANNY LIJFTOGT

Hengelo Gld, juni 1986.
Banninkstraat 48.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken, die op welke wijze dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

G. J. MEMELINK

G. MEMELINK-GABRITSEN

7227 NC Toldijk, juni 1986.
Beekstraat 12 - „de Til".

Te koop witte, rode en
savtyekool planten.
D. Poorterman, Voortse-
weg l, Toldijk, 05753-2631

Te koop koolplanten
rode en witte kool en
groentjes. A. Boesveld,
Remmelinkdijk 12, Keijen-
borg, tel. 05753-2912

Te koop houten spanten,
gordingen, houten schot-
ten, golfplaten, isolatie-
materiaal. Zeer aantrekke-
lijke prijzen. W. A. Eskes
Kapelweg 14, Vierakker,
Tel. 05754-434

Te koop gans met 5 jongen
plna 6 weken. Vos, Groenen
daalseweg l, Hengelo Gld,
Tel. 2203

Te koop alle soorten kool-
planten, seldery, peterselie
en bieslookpollen. Niesink,
Past. Thuisstr. 10, Keijen-
borg

BUITENCONCEBT CRESCENDO

In het kadre van het zomerprogramma van VVV Hen
gelo Gld, gaat de chr. muziekver. Crescendo een
openluchtconcert verzorgen nabij het bejaardencen-
trum „de Bleijko". Met de hoop op goed weer is er
ook hoop op ei-n goede belangstelling Dirigent Krax-
ner heeft een afwisselend programma samengesteld
van fijne luistermuziek. De aanvang van het concert
is om 19.30 uur en de dag is dinsdag l juli. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar „Ons Huis".

KEIJENBORG MAAKT ZICH OP VOOR DE
KERMISVIERING

Als eenmaal de maand juni gaat naderen is de schut-
terij St Jan al lang in touw om de talloze voorbe-
reidingen te treffen voor de jaarlijkse Keijenborgse
kermis. Indien het weer het toelaat zal een traditie
worden voortgezet de de kermis met een openlucht-
mis wordt geopend in de tuin van Maria Postel. Bij
slecht weer in de kerk. Aanvang 17.00 uur. Het be-
stuur heeft goed overleg gepleegd om verzekerd te
zijn van een goede deelname van muziek en showge-
zelschappen, alsmede wagens. De wagenbouwers geven
hun geheimen niet eerder prijs als op de dag van de
optocht Vele gezelschappen zijn uitgenodigd en heb-
ben toegezegd: drumband St Bavo, Angeren, drum-
Hengelo Gld, muziekver. Concordia Vorden met
Hengelo Gld, muzieikver. Concordia, Vorden met
majoretten, de boerenkapel de Spekvoeren uit Voorst
Leo harmonie uit Groenlo, de Hengelose Majorette-
vereniging, muziekver. St Jan en schutterij St Jan
met tamboers, majoretten en vendelzwaaiers. Een
hoofdnummer vormt de drumband Velp-Zuid. Deze
55 personen tellende band werd 2e op het wereld-
muziekconcours Gezien de ruime deelname van
wagens worden zowel deelnemers als publiek aange-
raden tijdig aanwezig te zijn. De opstelling is vanaf
13.00 uur. Vanaf dit tijdstip worden zondags ook de
toegangswegen afgesloten en wordt men verwezen
naar de speciale parkeerplaatsen. Ook nu wordt van
de toeschouwers een kleine bijdrage gevraagd, dit in
verband met de hoge organisatiekosten. Men hoopt
dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen. Als
nieuwigheid is dat dezelfde avond omstreeks 19.00
uur in de Horst de prijsuitreiking zal zijn.
Voor de nieuwe buremeester van Hengelo Gld,
Mr A. W. J. van Beeck Calkoen de taak om de tal-
rijke deelnemers, toeschouwers en schutterij toe te
spreken Op kermismaandag 23 juni ligt het Keijen-
borgse zakenleven waarschijnlijk grotendeels stil. De
traditie wil dat op deze dag de families bij elkaar
komen om samen fijn feest te vieren en velen zullen
ook ongetwijfeld deelnemen v aan het vogelschieten.
Een grote wijziging is in het programma gekomen,
namelijk de prijsuitreiking vindt nu om 13.00 uur
plaats en het nieuwe koningspaar wordt dan geïn-
stalleerd «door pastoor van Zanten. De zaalhouders
hebben zorg gedragen voor een goed orkest in huis.
Het grote lunapark biedt vertier voor iedereen.

EVENEMENTEN AGENDA

Juni: 21 t.e.m. 23 kermis Keijenborg.
Juli: l openluchtconcert Crescendo (de Bleijke);
3 locale keuring WPN merriën; 3 WV avondwande-
ling 't Zand; 5 reg. keuring pony's; 9 kermismarkt,
standwerkersconcours, kerims en straten motorcross
11 t.e.m. 13 kermis Hengelo Gld; 12 reg. keuringen
pony stamboek; 15 klompenmakerswandeltocht (de
Smid); 22 avondwandeling W V 't Zand; 23 touwtrek-
kampioenschappen van Hengelo Gld, 30 en 31 brade-
rie.
Augustus: 3 fietstocht Hamove; 6 bakfietsraces, 11
t.e.m. 15 fietsvierdaagse; 13 knollenmarkt; 16 nat.
fokdag basispaarden; 18 t.e.m. 22 zwemvierdaagse;
18 t.e.m. 24 Hengelose tenniskampioenschappen;
24 ponyconcours.



SIEBHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN

ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING

POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF
VASTE PLANTEN
TUINONT WE RPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur
bU café

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

DeMr.Steam
tapijtreiniger
Huur f 25.- per beurt
2e beurt gratis
Meubel- en taptftcn-
huls

,Spanr avogel9
Tel. 05758-1484

Ons voordeel-lijstje
Stegeman DROGE WORST

4 soorten 100 gr

GEKRUIDE HAM
100 gr

ACHTERHAM
vacuüm 100 gr

ROOMIJS
van.-aardb. liter

159
149
159
239

AH magere VRUCHTEN-
YOGHURT 3 smaken Itr

Goudse volvette
GRASKAAS kg

AH PERLA MILD KOFFIE
snelfilter 500 gr

AH kip-groente-tomaten
SOEP blik

198
790
898

79

Verse SPI.VIM
Sappige PERZIKEN

kg 298
Mager

HlllllllTgHlilkl
500 gr 448 kg 798
Zaterdagvoordeel:
BARBECUEWORSTJEr

100 gr

Ma. - di. 23 en 24 juni
ROLLADESCHIJF

100 gr

Woensdag altijd GEHAKTDAG

85
98

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

VLOER VOLKOREN

sesam of maanzaad gratis gesneden

188
188

V.d. Eelaart 3-sterren
JONGE JENEVER

FLORIJN VIEUX

liter

liter

1785
1795

albdH? heijn

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

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

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

fr Dani'sn

j r pel pinda

metworsten

„ D E K A A S P L A N K *

Slijterij

L E E M R E I S
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD
TEL. 05753-1274

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 057B4-400460

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

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
7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel. 08340-34025

'T1
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-
ringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adviezen

CÏJ
UdNVM

10 jaar Normaal in Toldijk
BIJ, FLOPHOUSE"

Vrijdag.20 en zaterdag 21 juni

TUINFEESTEN
met muziek, barbecue etc.

VRIJDAG 27 JUNI

NORMAAL
VOORVERKOOP a f 15.00 btf:
+ café „de Zwaan", Hengelo Gld
^ café „de Engel

91
, Steenderen

^ café „de Herberg", Vonten
+• jeuffdsoos „Flophouse"

café Sesink, Baak
café „'t Winkeltje", Zutphen
Sutterland, Doetinchem

Zondag 29 juni

KOFFIECONCERT
MET DE

Glanerbrugger muzikanten
+ verrassing. Aanvang 11.00 uur

VOORVERKOOP:

+ café „de Herberg", Vorden
-̂  café „de Engel", Steenderen

café Sesink, Baak
jeugdsoos „Flophouse"

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 JUNI

Herv. Kerk (Remigluskerk)
10 uur ds Verhaere

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst
kampeerboerderij „de Haverkamp", Vierblokkenweg
m.m.v. het Leger des Heils

VrUz. 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 16 t.e.nx 22 juni
F. Schreuder, telefoon 1266

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
KeijenborgrPast. 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.

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

SMJTEfy

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

l liter FLORIJN GENEVER

l liter CATZ VIEUX

l liter ( 01 m I« .H BESSEN

18.45

18.95

15.25
l liter MISPELBLOM BRANDEWIJN

20.95
l liter JaGERMEISTER

27.85
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461


