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DRUKKERIJ WOLXBB8

Kerkstraat 17 • Poeibua 8

7265 ZQ Hengelo Gld

Telefoon 05758-1465

b.g. 1X58 of 2771

Verschijnt dinsdag» in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steen de ren,

Baak, Bronkhorst, Olburffen,

Rha, ToldIJk, Wlchmond-Vlerakker

en omstreken.

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGELOSE KERMIS 19S6
TE HOUDEN OP WOENSDAG 9 - VRIJDAG 11 • ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 JULI

DINSDAG 8 JULI
20-22 uur Opgave nieuwe leden kan geschieden van 20.00 tot 22.00 uur bij café Wolbrink.

Nadien niet meer.

Tevens is er die avond
trekking nummers volgorde vogelschieten
Dames en heren schutters, komt u zoveel mogelijk, dit voorkomt een boel ver-
traging tijdens het vogelschieten.

Ook is er deze avond

trekking van de verloting van de majorettevereniging
in zaal Wolbrink. Aanvang 21.00 uur.

WOENSDAG 9 JULI

GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat, met vele activiteiten, o.a.:

groot standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke VVV en de marktvereniging.

Premiekeuring koudbloed en Haflingers
van de Kon. Vereniging Ned. Trekpaard, afd. Gelderland

Provinciale keuring van het

Ned rijpaarden en pony stamboek
Keuringen terrein ,,de Hietmaat"

OPENING LUNAPARK
rond de Ned. Herv. Kerk

STRATEN MOTORCROSS
met motoren, bij de „Welkoop" in de Spalstraat.
Organisatie: E.M.M, met medewerking van de Hengelose Auto- en Motor-
vereniging Hamove.
Prijsuitreiking in zaal Langeler.

VRIJDAG 11 JULI

9.00 uur

10.00 uur

1900 uur

14.00 uur KINDERSPELEN, sportpark Elderink
Voor de leeftijdsgroepen van 5 tot 12 jaar.
Na afloop uitreiking van de prijzen, alsmede waardebonnen, hetgeen uitsluitend
geschied op het sportpark. Waardebonnen zijn geldig op de kermis.
Alleen op vrijdag en zaterdag.
Ouders of begeleiders, gaat u zoveel mogelijk naar het sportpark. Onder de
aanwezige ouders of begeleiders worden namenlijk waardebonnen verloot.

20.00 uur 's Avonds het optreden van de

„IESELKAPEL"
uit Doetinchem in ZAAL LANGELER
Deze kapel brengt uitsluitend Egerl^nder muziek en er zijn buutredners aanwezig
Dit wordt een avondvullend programma. Entree f 5. — .
Zaal open 19.00 uur.

Kaarten in voorverkoop bij onderstaande adressen:
zaal Langeler, boekhandel Wolters, café Wolbrink en de bestuursleden van de

schutterij E.M.M.

ZATERDAG 12 JULI

9.00 uur

10 oo „«r

10.30 uur

Regionale keuring New Forest pony .stamboek
Terrein „de Hietmaat"

VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat met ringrijden voor dames en heren

Tevens MASTKLIMMEN

Kultureel jeugdprogramma in zaal Wolbrink
Opgevoerd zal worden het stuk ASSEPOESTER door het Limburgs Jeugdtoneel
Een sprookje voor jong en oud. Toegang gratis.

13.30 uur OPTOCHT
Vertrek vanaf zaal Langeler.

Vaandelhulde voor het gemeentebestuur en koningspaar
1985, bij het gemeentehuis

14.30 uur

voor de leden van de schutterij Eendracht Maakt Macht

Tijdens het vogelschieten wordt er een

stoetendans voor dames
gehouden, die niet meedoen aan het vogelschieten.

Voor beide evenementen zijn fraaie prijzen beschikbaar.

Op het terrein is een consumptietent aanwezig.

Na afloop prijsuitreiking in zaal Langeler.

Route optocht: zaal Langeler - Raadhuisstraat - gemeentehuis vaandelhulde)
Schoolstraat - Kerkekamp - Sarinkkamp - Beatrixlaan - Ruurloseweg
langs Harmsen

Terug: Oude Varsselseweg - Bleekstraat - Rozenstraat - lekink - Spalstraat
zaal Langeler.

ZONDAG 13 JULI

14.00 „„, GROTE OPTOCHT
Aan deze optocht doen mee een aantal grote wagens.

Eenlingen en groepen zijn van harte welkom.

Voor de jeugd is er altijd prijs.

Keuring van 13.15 tot 13.50 uur op het parkeerterrein aan de Leliestraat.

Deelnemers dienen 13.00 uur aanwezig te zijn.

Prijsuitreiking plm. 16.30 uur in zaal Langeler.

Route optocht: Zuivelweg - Kastanjelaan - Westerstraat - Kervelseweg • Raad-
huisstraat - Spalstraat - lekink - Rozenstraat - Bleekstraat - Oude Varsselseweg -
Beukenlaan - het Karspel - Sarinkkamp - Schoolstraat - Raadhuisstraat - eindpunt
zaal Langeler.

Aan de optochten doen mee de muziekvereniging Crescendo - Kon. Harm. Con-
cordia, Hengelo Gld - majorettevereniging Hengelo Gld • muziekvereniging
St Jan, Keijenborg - schutterij St Jan , Keijenborg met drumband, majorettes en
vendeliers en de muziekvereniging Nieuw Leven, Steenderen.

Groot LUNAPARK
rond de Herv. Kerk, met diverse attracties

OPENINGSTIJDEN van het lunapark:

woensdag 9 juli vanaf 10.00 uur

vrijdag 11 juli vanaf 15.30 uur

zaterdag 12 juli vanaf 10.00 uur

zondag 13 juli vanaf 14.00 uur

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

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of ge-
volgen aan personen of bezittingen als gevolg van ongevallen vóór, tijdens of
na de kermis.

De schutterij Eendracht Maakt Macht spreekt haar grote dank uit aan

bedrijyen, instellingen en personen voor de geweldige intekening op de

lijsten en de medewerking.

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermis!



e«on op
••v X-v ••-

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

Jfengelo

Bij uw Echte Bakker
staat de maand juli in het teken
van BRABANT

Afd. brood:

Brabantse WORSTE-
BROODJES
een ware delicatesse

5 stuks 6.35

Afd. Banket:

AARDBEIEN-
SCHELPEN
(do's pas lekker)

5 stuks 5.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat Zl • Heagelo Gld • Tel. Oft75ft-12fiO

Tip van de week

ROLLADESCHIJVEN
5 halen, 4 betalen

. H.Bat€rink
te

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

£ *

fi

fc
< Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT l» • TEL 1*58

§

DEZE WEEK: o

\ 5 stuks

KRENTE- of
ROZIJNESNEETJES

van 1.85 voor

va 3KHVM aa K VA

<
>

1.25 i
3

MNHVAV 3O NV A

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

ANDIJVIE
500 gram 0.75
WEGENS ENORM SUCCES

Vrijdag en zaterdag:

CHAMPIGNONS
1.45

Dagelijks vers gesn. RAUW-
KOST tegen scherpe prijzen

VERDER VOLOP

aardbeien, kersen, perziken,
nektarines pruimen enz.

IEDERE DAG AANVOER VAN

VERSE GROENTE

Iii onze verkoop bloemenkas

deze week

3.50

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

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENCEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Met de Hengelse kermis

STOKVIS
van vishandel „Hengel"

HEERLIJK OM TE BAKKEN:

SCHELVIS FILET

nu per k? j j „5Q

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

MARIANNE
LUKASSEN
PEDICURE

Groene Kruisgebouw

Hengelo Gld - Tel. 1397

AFWEZIG
van maandag 7 juli
tot 11 augustus

i ' tit.-.s/e verzorging
het zonnen

:v:

;:•: EURO ZONNEBRUIN

•jij:

:::i' ;

• •n i/oc/7/^tV'

£ü«0
ZONNEBRUIN

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 oor

bU café

„D'n Oldan Kriel"
Wlchmond

TeL 00754-285

Te huur gevraagd opslag-
ruimte, plm 70 m2.
Tel. 05753-2695

Te koop een goede diep-
vrieskist wegens aanschaf
kleinere. Tel. 08344-363

Te koop door aanschaf rol-
luiken 3 prima zonweringen
met windvaste arm, van
230, 250 en 150 cm. H. Jan
sen, St Janstraat 65 Keijen
borg, tel. 05753-1773

Te koop jonge hennen, gan
zen en kalkoenen. Goos-
sens, Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

slagersham

1.95
100 gram

rauwe ham

drumsticks

1.95

9.95
l doos

grote fricandellen

12.9540 stuks

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

500 gram

magere riblappen

6.95

Keurslager Peter v. Hurk
KAADHUISSTSBAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 7 juli t.e.m. 14 juli
Dinsdag 15 juli staan wij weer voor U klaar.

~

TEFAL SCHRAPMACHINE

Schrapt probleemloos
aardappelen, worteltjes, uien,
bieten, appels, peren enz

Adviesprijs 159,-

IGNIS KEUKENKIUIZEN

MARIJNEN DIEPVRIESKAST

SE VERIN
FOtlELASAPPARAAT

Luxe koelkasten in wit eii
beige. ""4 sterren vriesvak Inhoud 200 Itr
Zuiniger met energie. Met butenthermometer
Jnks- en rechtsdraaiend en dooiwatei af v/oer aan

Automatische ontdooiing. voorzijde. Adviesprijs
240 en 280 liter inhoud. ^^\ 1 079 -

Zuigt automatisch de lucht af 699.- 879.'

FA. BESSELINK
ELECTRISCH INSTALLATIEBEDRIJF
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR Bil

alle plaatselijke banken

SCHRÖDERSTOFFEN

Maak nu nog wat voor uw vakantie
en profiteer van onze KNAL-AAN BIEDING

blauw, rose, groen, oranje, geel

nu 2 rneter voor ZU."

BONTE STOFFEN
de nieuwste prints

nu ook 2 meter voor 20.»
1 plank vol met div. soorten STOFFEN

uitzoeken maar per meter voor

7.50

Ruurlosewegl- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232



Terug van vakantie

met frisse ideeën

DEZE WEEK:

KIWI KRUISBES SCHNITT
lekker fris voor plm 6 tot 8 pers.

ter kennismaking 7i95

PERZIK MELOEN SCHNITT
lekker fris voor plm 6 tot 8 pers.

tet kennismaking

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 06753-1474 - HENGELO GLD

Exclusief gebak bij uw banket-
bakker

Te koop planten. Alle soor-
ten koolplanten, prei, knol
selderij, selderij, peterselie
en bieslook. Niesink, Past.
Thuisstr. 10, Keijenborg

Te koop alle soorten kool-
planten, koolraap, selderij
en boerenkool. Hendriks,
Hengelosestraat 26a,
Keijenborg

Te koop plm 70 are kuil-
gras. Wichmondseweg 53,
Hengelo Gld, 05753-2167

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614
,& MdwtondM hMtabctting

l .r»n>i.'.
'

VANAF NU tot en met zolang de voorraad
strekt, starten wij met de

seizoen-
opruiming

Artikelen geprijsd:

MET GROENE STIP l U. UU

MET BLAUWE STIP JL D. UU

MET RODE STIP D V. UU

Op goederen buiten de opruiming,
o.a. werkkleding en regenkleding

10 pet korting

% TBOKSENHUUS

Spalstraat 32 - Hengelo Gld - Tel. 1884

cassette:
recorder
D 6260
Piekvermogen 1000 W. Aansluiting
voor thuiscomputer

Adviesprijs 145,-

Vakantie-

prijs

Phi!ips_draagbare
zwart/wit 12 TX 3501
31 cm Beeldbuis. 6 Voorkeurzenders.
i W. muziekvermogen.
Geschikt voor accu en netvoeding.
Adviesprijs 399,-

Vakantie-
prijs

INSTALLATIEBEDRIJF

Winters
Spalstraat 8

7255 AC HENGELO (GLD.)
Telefoon: 05753-1280

TACX SCHOENMODE
IS VERBOUWD

Om dit te vieren houden wij op WOENSDAG 2 JULI

van 18.00 tot 21.00 uur

OPEN HUIS"
UBENTVAN HARTE WELKOM

NATUURLIJK VELE

heropeningsaanbiedingen
op de rekken in het portiek en in de winkel

Voor de jeugd hebben wij een KLEUR WEDSTRIJD.
KOM EEN KLEURPLAAT HALEN!!!

Als je 'm voor 23 juli inlevert bij TACX SCHOENMODE,
mag je gratis grabbelen

Voor de drie beste inzenders zijn er leuke prijzen

DONDERDAG 3 JU1I „m 10.00 uur gaan wij weer open.

TOT ZIENS BIJ TACX
SCHOENMODE - Raadhuisstraat 27 • Hengelo Gld t.o. gemeentehuis • Tel. 05753-2547

Nu weer volop te koop VERS GEPLUKTE

AARDBEIEN
(ook voor de weck of diepvries)

Maandags t.e.m. vrijdag vanaf 7 tot 11 uur v.m.

FAM. WULLINK
Baiininkstraat 54 a • Hengelo G • Tel. 05753-1427

VOOR

familie
handels- en
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tal. 05753-1455

VAKANTIE
van 7 t.e.m. 26 juli

Willy Hoogeveen Geitz
Loakendiek l • Veldhoek

Tel. 05736460

Schoonheidsspecialiste en pedicure

OPRUIMING VAN ZOMERMODE

Katoenen BROEKEN
diverse modellen

49.-, 59,-, 69."

Katoenen DLAZERS
vanaf

59.-
Restanten

spencers - truien
sweatshirts

polo's • T-shirts
vanaf

25.-
OVERHEMDEN
lange mouw vanaf

29.-
JACKS

vanaf

89.-

OVERHEMDEN
korte mouw vanaf

29.-

ZOMERPANTALONS
vanaf

69.»

KORTE BROEKEN
diverse modellen en prijzen

SPIJKERBROEKEN
diverse modellen vanaf

59.»
REGENJASSEN

189.»

KOSTUUMS

KOLBERTS

tientallen guldens
voordeel

Diverse restanten
voor nog lagere prijzen

Zie ook onze etalages HENGELO-TEL.05753 1383



Hor l

kuilgras - kuilmais
hooi en stro
bostel en perspulp
enz. enz. enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK

Tel. 05755-1482

SOEPENBERG

FOURAGES

Waterplanten
Plant ze NU

Verkoop alleen op zaterdag

Groenspeciallst

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo G

Tel. 05753-2619

met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spalstrmmt 18. Henrelo G.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Aufschnitt GEK. WORST

5 soorten 100 gr

GEGRILDE CASSELLER-

RIB 100 gr

Johma HUZARENSALADE

extra kg

AARDBEIENTAART

650 gr

129
199
439
495

AH BLANKE VLA

liter

St Michelsberg KLüSSE-

RaTHER 3 fles

REMIA FRITESSAUS

0,6 liter

DREFT

pak l kg

169
1000

179
399

jonge hospe en 1 / Q
per bos | £gB ̂ ^

PERZIKEN 298
Magere

RIBLAPPEN
500 gr 648 kg

Zaterdagvoordeel:
MALSE BIEFSTUK

1198
100 gr

Ma. - di. 7 en 8 juli
VERSE BRAADWORST
500 gr 448 kg

179
798

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen of

tarwevlokken gratis gesneden

188
198

Delflander JONGE JENEVER

liter

INMAAKBRANDEWIJN

Mispelblom liter

1395
1745

afbef t heijn

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

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

DE KAASPLANK
^Kfirevan het mftajCBl! fc jfr

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr extra belegen N.H. 5.95

500 gr 20+ koos halvetta 5.75

500 gr Loog/onder ,25% minder zout

6.75

7 jampot Doesburgse mosterd 2.00

4 mefworsten H.00

Tot ziens

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 motorcasco verzeker ing
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

Spalstraat 26

7255 AC Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

Boliestraat 40

7001 BD Doetinchem

Tel. 08340-34025

V
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen

ffl. _ . —s

CH
LidNVM

l liter JONGE BOKMA

l liter FLORIJN VIEUX
18.95

18.45
l liter BOOMSMA VLIERBESSEN

14.75
l fles Torera zoet Spaanse WIJN

4.25
l fles GORDON'S DRY GIN

23.75
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in B.\I\V SIC en Honda automatic

Theorielessen te Ketyenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • Keljenboru Tel. 1307

Wasautomaaf stuk?

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

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEI J - Toldi jlc
Z. E.WEG 9 • TEL. 06766-2041

SIERHE ESTERS

HED3EPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
Tel. 06763-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06763-1300

Verwen u zelf
meteenGazelle
De naam Gazelle Sport Solide staat voor veel!
Zomaar wat details: Gazelle kogellagers in de
trapas en in de trommelremvoornaaf, spieloos
crankstel, roestvrij stalen velgen met zijreflectie,
kunststof kettingkast met sierplaat. Gazelle
koplamp met reflector, ingebouwd Gazelle achter-
licht, tweetintbanden, ASSA-anti-diefstalslot.
Solide tot en met. Veilig tot en met.
Want Gazelle fietsen hebben nu eenmaal een heel
lang leven. Dat weten wij uit een jarenlange ervaring.

Sport Solide voor jarenlang
fietsplezier.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 JULI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

Goede Hentor Kapel

10.15 uur ds v.d. Winden

Vrüz. Herv. Kerk

Geen dienst

Vanaf f 699,- (remnaat).
Haal de Gazelle folder voor nog meer
gegevens van de Sport Solide en de andere
22 Gazelle modellen.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 05153-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Avoitd - 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 30 juni t.e.m. 6 juli
Th. J. Hanrath. tel. 1277

Weekenddienst dierenartsen

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

NffiUW Alannno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling poatbureav Rijkspolitie Hengelo Gla

Tel. 08753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tejn, vrtjdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wQkgebouw 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.

R.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 roeenhoedje om 18.30 uur
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DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus S

7255 ZG Hengelo GUI

Telefoon 05753-1455

b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steender«n.

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Bha, Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken.

Profiteer van onze
zomeropruiming

VOOR BABY EN PEUTER
Slabbetjes

Zonnejurkjes

Boxpakjes

Slaapzakken

Buggy's

1.95

7.50

10.-

25.-

99.50

Boxen sterk afgeprijsd

Bedrukte T-shirts v.a. 4.—

2-delige zomerpakjes

v.a. 7.50
Katoenen zomerbroeken

74t.e.m. 116 v.a. 17.95

Diverse restantjes
spotgoedkoop

Op ALLE andere baby- en peuterkleertjes en bcrby-
meube/f/es

10% korting

TEXTIEL
Restanten Ascona elastisch

katoen voor jongens en

meisjes, dames en heren

2.50 per stuk

Damessokjes,

modekleurtjes v.a. 3.—

Badlakens v.a. 7.50

Op ALLE andere textiel

Badstof en tricot kinder-

pyama's, zware kwaliteit,
maat 140 t.e.m. 176 15.-

Baddoeken, washandjes,

keukendoeken, droog-

doeken, bedtextiel, ontbijt-

lakens

EXTRA VOORDELIG

10% korting

WONINGINRICHTING
Vloerbedekking

Ijzersterk nylon tapijt van 119. — , nu 98.— per meter

Nylontapijt, blauw 79.— per meter

Wolmerk tapijt . zwaar gebruik
van 289.— nu 229.— per meter

Slaapkamertapijt vanaf 69. — per meter

Couponnen met 50% korting

Alle tapijten worden gratis en vakkundig gelegd
H

Vinyl

200 breed vanaf 25. — per meter

400 breed 69. — per meter

Prachtige witte slaapkamer met nachtkasten en spiegel
van 1 040. — voor 895. —

Diverse fauteuils sterk in prijs verlaagd

Kleinmeubelen voor weggeefprijsjes

Overgordijnstoffen en vifrages te kust en te keur

Aanbiedingen in tafelkleden, spreien, kleedjes enz.

Op ALLE andere voorradige artikelen

10% korting

Daarna gaan we met vakantie en is de winkel gesloten

van 26 juli t.e.m. 9 augustus.

D/SBERGEJV
woninginrichting- textiel baby-en kleutermode
Ruurloseweq 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1425

ORANJEFEEST TOLDIJK
Donderdag 3 juli

TONEELAVOND
Opgevoerd wordt het blijspel:

„STREUPERS"
Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 4 juli
om 19.00 uur

GROTE OPTOCHT
Na afloop

DANSEN
in zaal „Den Bremer"

m.m.v.

Assorti
Zaterdag 5 juli

DANSEN
v.a. 10.00 uur m.m.v. het

Hanska Duo
en vanaf 20.00 uur m.m.v.

Liberty

Bibliotheek Hengelo Gld

Wij maken onze lezers er op attent dat gedurende

de vakantieperiode van 7 juli t.c.in. 15 uuj?. de

bibliotheek alleen geopend is op

dinsdagavond en

donderdagavond

van 18.45 tot 19.45 uur

Het bestuur

•r • ii»<r7«rni»vii'«nir r»

f OCCASIONS
VAN DE

| WEEK...
•̂SveVSWOUTtfWrVMBMMBTavmKMnMM!

Te koop:

PEUGEOT 505 GLD

PEUGEOT 505 GLD

PEUGEOT 505 GR GAS

PEUGEOT 505 GL GAS

PEUGEOT 505 GL

PEUGEOT 504 GR GAS

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 305 GT BREAK

PEUGEOT 305 GL BREAK

PEUGEOT 305 SR

PEUGEOT 305 SR GAS

PEUGEOT 305 SEDAN

PEUGEOT 305 GLS

PEUGEOT 205 XL

PEUGEOT 205 GR

NISSAN DIESEL

TOYOTA DIESEL

FIAT RITMO

FORD ESCORT 1600

RENAULT 4 GTL

MITSUBISHI GALANT

1984

1983

1983

1983

1980

1981

1978

1984

1982

1983

1983

1983

1980

1985

1984

1985

1985

1983

1983

1981

1980

AUTOMOBIELBEDRIJF"^vV AUlUIYlUDICLDCUniJf

ÜXibberljof
BLEEKSTBAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Nissan Micra DX

Nissan Micra automaat

Datsun

Datsun

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Dartsim

Datsun

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Cherry GL

Cherry 1300

Cherry 1.3 GL

Cherry 1.5 GL

Cherry 1.5 GL

Cherry van

Cherry 1.3 DX

Cherry diesel

«rijs kenteken

Sunny coupé

Sunny automaat

Sunny 1.3 DX

Sunny 1.3 4-deurs GL

Sunny 1.3

Sunny 1.3 DX

Sunny coupé LPG

Sunny coupé GL

Sunny diesel, 4-d<«urs

Stanza 1.8, 5-deurs GL

Bluebird 2.0 GL LPG

Patrol diesel

Datsun 260 Z 2x2

Ford Fiësta 1.1 GL

Lada 2105

Toyota Corolla coupé

Opel Kadett 1.3S, 3-deurs

Renault 9 GT diesel

1983

1985

1980

1982

1983

1983

1984

1984

1985

1985

1980

1981

1982

1982

1983

1983

1984

1984

1984

1984

1985

1985

1979

1980

1982

1983

1984

1984

Slagerij Aalderink
Hoogstraat 8 • 7227 NJ TOLDIJK

Telefoon 05755-1308

Donderdag 3 en vrijdag 4 juli:

500 gr doorregen ribvlees

500 gr varkenslappen

Jonas ijstaarten

Kwarktaart
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

van 5.95 voorJ

van 8.25 voor

7.25
5.90
3.95

6.25

Vrijdag 4 juli vanaf 4 uur gesloten

Zaterdag 5 juli de gehele dag gesloten

Nieuwe Nissan's
met katy l isator
uit voorraad leverbaar!!

NISSAN

ERWE
Hümmeloseweq 10 Hengelo(qld

Sticküng „St.

Pastoor Thuipstraat 6 • 7256 AX KEYENBORG (ge-n. Hengrlo Gld.) • Tel. 05753

Het bestuur van bejaardencentrum „St. Maria Postel" te Keijenborg
dankt langs deze weg:

Iedereen voor de belangstelling en de attenties welke zij mochten

ontvangen t.g.v. het 60-jarig bestaan van het tehuis.

Tevens worden al diegenen bedankt die belangeloos de expositie moge-
lijk hebben gemaakt:

de plaatselijke Rabobank

fa. Haggeman, aannemersbedrijf

fa. Goossens, schildersbedrijf

fa. Berendsen, installatiebedrijf

Gemeentewerken Hengelo

en iedereen die zijn materiaal beschikbaar heeft willen stellen voor de
expositie.

Het bestuur „St Maria Postel'

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



Op maandag 7 juli D.V. zijn wij 25 jaar ge-

trouwd.

We hopen dit op die dag feestelijk te vieren.

KABEL VAN LEIJDEN

JANTJE VAN LEIJDEN-HOLS

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur in

zaal Suselbeek, Ruurloseweg 42, Wolfersveen

te Zelhem.

Juli 1986.
„De Haverkamp", Vierblokkenweg 3,

7255 MZ Hengelo Gld.

Op zaterdag 5 juli zijn wij 40 jaar getrouwd.

In dankbaarheid hopen wij dit te vieren met

onze kinderen en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00

uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36

te Hengelo Gld.

G. J. WENNEKE

G. H. WENNEKE-DEBKSEN

Hengelo Gld, juli 1986.

Het heeft ons heel veel plezier gedaan, de tal-

loze reacties op onze huwelijksdag 29 mei j.L

De gelukwensen, bloemen en kado's, gedichten

en andere attenties, hebben daar zeker toe bij-

gedragen.

Hartelijk dank voor alle belangstelling.

ATHUR EN HENNIE ZILVOLD

Hengelo Gld, juli 1986.

Julianalaan 32.

Dankbaar kunnen we terugzien op ons zilveren

huwelijksfeest.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken

voor alle felicitaties, kado's, bloemen en kaarten

Het was voor ons een dag vol verrassingen.

GEBBIT EN TOOS LANGELEB

Hengelo Gld, juli 1986.

Menninkweg 1.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken, die op welke wijze dan ook, ons 40-

jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt.

D. J. SMEITINK

H. W. SMEITINK-BEMMELINK

Hengelo Gld, juli 1986.

Hogenkampweg 16.

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.

B. HALFMAN

B. HALFMAN-WULLINK

Hengelo Gld, juli 1986.

Hofstraat 15.

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling

is overleden

BEBTUS DE WIJN

Ere-lid van de Keijenburgse Schaakver.

Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij

voor onze vereniging deed.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte

toe in deze dagen.

Bestuur en leden van de

Keijenburgse Schaakver.

Keijenborg, 19 juni 1986.

B. A. Groot Roessink makelaar o g
de Heurne 78
7255 CL Hengelo (Gld)
Tel. 05753 3311

tenHag makelaars
in onroerende goederen

Aan- en verkoop van onroerend goed
Huur en verhuur
Taxaties
Hypotheken
Bedrijf smakelaardij

Kantoor: ten Hag makelaars Doetmchem BV.
Plantsoenstraat 75. 7001AB Doetinchem
Tel. 08340 - 3 24 91'

Vestigingen in Enschede - Doelinchem • Zwolle

Elke dagf

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN
voor consumptie en diepvries

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 • Ketfenborg - 05753-1395

EVEN GOED LEZEN A.U.B.Ü

Vanaf dinsdag 8 juli t.e.m.
zaterdag 19 juli
zijn wij op vakantie.

Voor noodgevallen (b.v. bril) is er
overdag iemand aanwezig
BELLEN AAN ZIJDEUB (IEKINK)

?AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEEBD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

OPRUIMING
Grammofoonplaten 9.95 per stuk

4 voor 25.--
Platenbar DE SPANNEVOGEL"

W.P.N

op donderdag 3 juli 1986

Op zaterdag 5 juli 1986

Grote reg. keuring afd. Oost
WELSH PONY STAMBOEK

te HENGELO GLD
Aanvang 9.00 uur

Terrein „de Hietmaat"

BESTE LUU VAN HENGEL
EN UMSTRÉKEN
Weer is un joar verbi'j egoan en weer steet de Hen-
gelse kermse veur de deure. 't Zal ok dit joar traditie
waezen um 's woensdagsmargens de kermse te be-
ginnen met un bezuuk an de van oldsher bekende
kermismark!
Weer zölt verschillende koopluu eur waren an de man
brengen, sommigen doet dat met un welbespraakt-
heir waor a j vesteld van stoat.
En weer zal d'r un gemuudelukke gezelligheid waezen
I'j komt zo al gauw in de allerbeste stemming, veur-
al aj dan weer olde bekenden tegenkompt, un pröat-
jen hier, un babbeltjen doar, mensenkinder, da's dan
weer zo ech fijn hè
Joa en wat ok zo goed is, dat t'r hoe langer hoe meer
meer luu met goat laeven dee kermisdage. Doar bunt
luu ,dee un joar of wat trugge met de kermse in
Hengel, op vakantie gongen. Ach, dee kermse in
Hengel wier d'r wel us smalend ezeg! Moar now
heur i'j vake heel andere geluujen. Zo van: in de
tweede wekke van juli moj mien wieters narges met
ankommen, want dan he'w kermse en dan holle wi'j
kermse!! Ja, zee, doar mot ut op an! lederene mot
toch met doen op een of andere of zien eigen manier
O, i'j zölt woensdagsoavends es wat ziene. Dat wödt
wat doar an 't vuutende. Motorcross op de stroate.
Nog nooit eerder vertoond in Hengel. Un spektakel
veur jong en old!
Noa ak eheurd hebbe, mot t'r ok weer merakels
mooie prieze ekoch waen hier in Hengel. Ech goed
grei en gin klungelderi'je. Dee bunt te winnen met
ringstekken, stoelendans, masklimmen, velotting en
vogelschieten. Ik bun ok echt beni'jd wee at Jan
Beton opvolgt as Koning van Hengel. Joa, wat is dat
toch altied spannend wee zol ut geluk hemmen um
den holten flierefluiter d'r af te schieten? Gezellig
is ut t'r dan, bi'j en in de tente op ut vogelschiet-
terrein. De meziek spölt leuke deuntjes en wieskes
at un vleugel of de kop d'r af e schotten wodt.
En tussendeur ok natuurluk! Veur de stoelendans
dee onderwiel ehollen wödt is ok altied volle animo
Dan köj nog es lachen. Al met al is t'r un bult ple-
zierige dinge woar aw noar uut kont kieken.
Dat ut bestuur van E.M.M, dit alles weer op peute
kon zetten, is wel dgeluk te danken an de „goeie
lieste". ALLE GEVERS HATTELUK DANK!!
Jan van Truus zeg: 't Is merakels.
Beste luu, vanaf disse plaatse wens ik iederene un'
gojen, plezirigen en gezellige Hengelse ekrmse.

BLEIKMAN

P.S.

Laes ut programma in disse krante ok goed deur

DE KRANT
Die kun je beslist niet

missen.

Geen dag, geen week

Verkrijgbaar in de losse

verkoop bij uw boekhandel

DE TELEGBAAF

ALGEMEEN DAGBLAD

VOLKSKRANT

TBOUW

r*BC-HANDELSBLAD

GELDEBLANDEB

GBAAFSCHAPBODE

ZUTPHENS DAGBLAD

G.O.C.

ELSEVIER'S
WEEKBLAD

ELSEVDEB'S
MAGAZINE

HAAGSE POST

HET VBIJE VOLK

GBOENE
AMSTEBDAMMEB

HEBVOBMD
NEDEBLAND

VBIJ NEDEBLAND

t.e.m. 31 juli a.s. - Alle dagen open

Vele koopjes door de gehele winkel

zie de ETALAGES
Ook van de nieuwe afdeling1

Kom vrijblijvend naar binnen en In-k i jk de

ZEER SCHERPE PRIJZEN

Vele COUPONNEN TAPIJT voor half Keld

GBATIS GELEGD (mits boven f 200.— per vertrek)

MEENEEMTAPIJT van 29-95 • 42~ en 49~ P*r met*'r

MATRASSEN
Zeer SPECIALE aanbieding 90x200 cm van 229.— voor l 69i'

GORDIJN STOFFEN
wegens reorganisatie gordynenafdeling veel koopjes • lage prijzen

2 prachtige eiken in ruil BANKSTELLEN

Zie verder de afdeling INBUILMEUBELEN

Op alle MEUBELEN - TAPIJT - GOBDIJNEN en MATBASSEN

10% korting

TOT ZIENS IN

W O L T E R S nDe Spannevogel
Boek- - kantoorboekhandel

Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

BUUBLOSEWEG 2 - HENGELO GLD

Grote parkeerplaats achter de winkel, met

TELEF. 05753-1484

PAABDENKEUBINGEN
Het „Paardendorp" Hengelo Gld maakt zich op om
de diverse stamboeken voor hun keuringen te ont-
vangen. De organisatie is in handen van het bestuur
der marktvereniging.
Zo zullen op donderdag 3 juli een groot aantal WPN
paarden de prachtige grasmat van „de Hietmaat"
rijkelijk stofferen
Zaterdag 5 juli wordt de regionale keuring van het
Ned. Welsh Pony Stamboek afdeling Oost gehouden.
Dit is één der grootste keuringen in den lande. 245
pony's van dit edele ponyras, ook wel genoemd „de
diamant" onder de ponyrassen, hebben ingeschreven.
Naast de keuringen aan de hand zijn in de middag
de wedstrijden waaraan deelgenomen wordt door aan-
gespannen dekhengsten, bestgaande rijpony's en fok
merrie's onder het zadel. Ook de tuigpony's die deel-
nemen zullen ongetwijfeld de handen van het aan-
wezige publiek op elkaar brengen.
Woensdag 9 juli is de keuring van de koudbloeds, de
Haflingers van de afdeling Gelderland van de Kon.
Vereniging van het Nederlands Trekpaard en ook
het Ned. Rijpaarden- en Pony Stamboek houdt op
deze dag haar provinciale keuring.
Zaterdag 12 juli komt het Ned. New Forest Pony
Stamboek met haar regionale keuring.
Woensdag 13 augustus vindt de keuring plaats van
het Fjordenpaarden Stamboek. Tevens is dan de fok-
veedag van het MRIJ-vee.
Zaterdag 16 augustus is de nationale fokdag van het
Basispaard.
Woensdag 24 september vindt voor de tweede maal
tijdens de St Michielsmarkt de veiling van geregis-
treerde veulens en ters plaats. Deze veiling was vorig
jaar een succes en zal ook dit jaar ongetwijfeld weer
veel deelnemers en publiek naar Hengelo Gld trekken
9 juli is de kermismarkt met standwerkersconcours.
13 augustus, wordt de Knollenmarkt gehouden met
veulenkeuring van alle rassen.

DAG VOOB ALLEENSTAANDE DAMES
Door een werkgroep van de KPO is er( voor alleen-
staande dames (dus ook voor niet-leden) weer een
ontspanningsdag georganiseerd op dinsdag 19 aug.
Er wordt, een bezoek gebracht aan de uitspanning de
Lindenberg in Ommen. Verder staat op het prog-
gramma een tocht door één van Nederlands land-
schapsparken. Verder wil men een gok j e wagen in
een; bingo met mooie prijzen. BTj de lunch wordt er
koffie met 2 broodjes gepresenteerd en tot slot een
gezellig diner.
Inlichtingen en opgave bij R. Besselink, Hengelose-
straat l, Keijenborg, Tel. 05753-1327
Aanmelden vóór l augustus.

BEëDIGD ALS MAKELAAR
Onze plaatsgenoot Ben Groot Roessink, de Heurne
78 is door de arrondissementsrechtbank te Zutphen
beödigd als makelaar in en taxateur van onroerende
goederen. Tevens is hij benoemd als mede-direkteur
van het makelaarskantoor ten Hag makelaars Doe-
tinchem b.v., waar hij samen met zijn collega-make-
laars Gerard Tolkamp en Paul Koot het makelaars-
vak uitoefent in Doetinchem en wijde omgeving.

VW AVONDWANDELINGEN
In het zomerprogramma van VVV Hengelo Gld
staan twee avondwandelingen op landgoed 't Zand
vermeld en wel op donderdag 3 juli en dinsdag 22 juli
vertrek halfacht vanaf de parkeerplaats aan de
Venneweg.
Onder leiding van een IVN-gids zal een wandeling
van ruim I-Va uur worden gemaakt. Hier en daar
wordt stilgestaan en zal de gids wat vertellen over
bijzonderheden in de natuur. Deelname is gratis.
De initialen IVN staan voor: Instituut voor natuur-
beschermingseducatie.

GESLAAGD
Te Utrecht slaagde voor het diploma eeste vakman
opticien de heer I. Hennink, werkzaam bij de fa. A.
Groot Kormelink.
Aan de ecnomische school Oost Gelderland te Doe-
tinchem slaagden als kandidaten uit Hengelo Gld:
Rob Biezeman en Eddy Reugebrink.

i,fcDENVEBGADEBING PAX'

Bestuursverkiezing brengt de gemoederen in be-
weging

Meestentijds kenmerken zich de jaar- en tussenver-
gaderingen van v.v. en a.c. PAX door een rustig ver-
loop in de afhandeling van diverse zaken. De recent
gehouden vergadering in de kantine op het' sport-
park Elderink gaf een ander beeld te zien.
Achteraf vormde het punt bestuursverkiezing een
heet hangijzer. Het voorstel van het bestuur om de
zittende bestursleden B. Demming, J. van Ree, H.
Baakman en H. Wullink bij acclamatie te herkiezen
kon geen genade vinden in de ogen van meerdere
leden. In verband met het aftreden van R. Weuste-
nenk en de vacature van H. Wrjnbergen waren door
het bestuur kandidaat gesteld W. Eenink, B. van
Petersen en W. Wentink, terwijl H. Groot Wassink
zich ook kandidaat had gesteld.
De verkiezing van 6 bestuursleden had heel wat tijd
nodig, want ruim een uur moest de vergadering in
spanning afwachten met wat voor uitslag het stem-
bureau voor de dag zou komen In de erste ronde
werden naar verhouding van de uitgebrachte stem-
men gekozen H. Wullink, J. van Ree, H. Baakman,,
W. Eenink en R van Petersen. H. Groot Wassink en
B. Demming hadden een gelijk aantal stemmen, zodat
een 2e stemming nodig was. Hieruit kwam H. Groot
Wasink naar voren als winnaar. Een bittere pil voor
de kandidaat en het bestuur., doch er was op demo-
cratische wijze gestemd.
De vergadering had op zich nog meer resultaten in
zich. Op een vraag vanuit de vergadering over het
achterstallig onderhoud kwam veel reactie. Het be-
stuur had diverse pogingen ondernomen dit in goede
bannen te leiden, doch was hierin niet geslaagd.
Een enthousiast lid meldde zich om de organisatie
op poten te zetten voor een bouwcommissie. Gelijk
meldden zich meerdere leden om behulpzaam te zijn
Een bouwcommissie heeft in het verleden veel finan-
cieel voordeel opgeleverd voor de vereniging.

Wat de financiën betreft blijft de vereniging over het

afgelopen jaar met 'n flink tekort zitten. De lastenver

jaar wordt het nog groter geraamd. De lastenver-

zwaring zit grotendeels in de post trainers. De vraag

aan penningmeester Weustenenk waarom ondanks

veel bezoek het netto-resultaat bij thuiswedstrijden zo

laag is, kon hij verklaren, doordat veel van het

publiek leden of donateurs van de vereniging zijn en

die betalen geen entree.

De entreeprijs wordt komend seizoen van f 3.— naar

f 4.00 verhoogd, terwijl het voor de jeugd onveran-

derd blijft. Een kwestie die al jaren loopt is het

plaatsen van een lichtinstallatie op het hoofdveld,

hetgeen door meerderen als een gemis wordt gezien.

Na de vakantie zal het bestuur zich over deze materie

buigen om te zien hoe men aan de nodige financiën

komt. Ook voor het afronden van het geheele finan-

ciële plaatje zal men aktie gaan ondernemen.

Inzake de kosten van vervoer der spelers naar de

uitwedstrijden, had Felix Takkenkamp een grote duit

in het zakje gedaan door een groot aantal sponsors

te strikken voor het bekostigen van de bussen. Voor

een 25-tal supporters is voor een bedrag van f 75.—

op jaarbasis de mogelijkheid geschapen met deze bus-

sen mee te reizen. Samen met A. Winter kreeg F.

Takkenkamp een pluim op de hoed voor de prachtige

videoband rond het kampioenschap van PAX l Deze

band kan men nabestellen. Meerdere personen werden

door voorzitter Geurtzen in het zonnetjes gezet PAX

is één grote familie, aldus de voorzitter.

Het afgelopen seizoen was een hoogtepunt in de ge-

schiedenis van de vereniging met 4 kampioenen. Het

eerste, tweede, vierde en zevende elftal. Trainer Leo

te Woerd heeft aangekondigd er stevig de beuk in te

gooien op de trainingen het komend seizoen.PAX

dient het veroverde terrein vast te houden nu zij uit-

komt in de 2e klasse A van de KNVB.


