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HENGELOSE BRADERIE 1986 IN AANTOCHT
STRATEN MOTORCROSS IN HENGELO GLD

EEN DOORSLAAND SUCCES

In het kader van het kermisprogramma voor de Hen-
geloae kermi? heeft de Hengelose auto- en motor-
verenig Jng Hamove op woensdagavond 9 juli een
stratenmotorcross georganiseerd, die een doorslaand
succes is geworden.
Naar schatting zo'n 2000 tot 250£) mensen kwamen het
spectaculaire gebeuren bekijken. Spectaculair; was
het zeker, daar hadden de rnapnen van Hamove wel
voor gezorgd bij de opbouw van het parcours.
Na dat voorzitter Jan Jaaltink van de schutterij
Eendracht Maakt Macht, onder wiens auspiciën het
geheel stond, het publiek had toegesproken, gingen
in snel tempo de wedstrijden van start.
Deze straten motorcross vond plaats in de Spalstraat
met de start voor de Welkoopwinkel en de baan was
300 meter met daarin enkele leuke hindernissen ge-
bouwd om de snelheid wat te remmen.
Het was voor het publiek zeer overzichtelijk opgezet
en de rijders waren vol lof over het parcours.
De vele spannende wedstrijden, waarbij de finale in
de 125 cc het mooiste van de avond was met specta-
culair rijden van Torleif Hartelman en de Superfinale
met spannende gevechten tussen de broers Eddy en
Erik Looman, lieten het massaal opgekomen publiek
genieten van fijne motorsport. Er werd fel gevochten
om elke plaats, maar de sportiviteit werd daarbij
niet uit het oog verloren.
De Supercup voor de kampioen van Hengelo Gld
was voor Eddy Looman, terwijl zijn broer de Ie prijs
won in de 250 cc. Freddy Sesink was winnaar in de
125 cc. Door het snelle afwerken van het programma

Grote even.emen.ten zoals de jaarlijks altijd supergegezelliffe braderie in Hengelo Gld, werpen hun scha-

duwen vooruit. Hier alvast een sfeerplaatje van deze braderie in de Kerkstraat.

GESLAAGD

Aan het opleidingsinstituut D.O.C te Doetinchem
slaagde voor de beroepsopleiding hostess-receptio-
niste Manon Goossen te Keijenborg.

DOLF VERSTEGE SCHUTTERSKONING VAN
BUURTVER. „DE NOABERS"

„Ik vuule minen geweldig", was de utspraak van
Dolf Verstege, die bij het vogelschieten de laatste
resten van de vogel verwijderde.
Het buurtfeest van genoemde vereniging uit de
Noordink en omgeving vond plaats op de terreinen
van café „de Zandheuvel" en metaalwarenfabriek
Goma. Ruim 2J/2 uur konden de dames en heren
schutters mikken, voordat Dolf Verstege de vogel
er af schoot. Enige sterke mensen namen daarna
spontaan de nieuwe koning op de schouders.
Doch niet alleen het vogelschieten stond op het
programma. Ook bij de andere onderdelen werd ver-
woed om de prijzen gestreden.
De feesten kregen in de namiddag een verlengstuk
in een groots opgezette barbecue.
Voorzitter Henk Berendsen en zijn medebestuurderen
kunnen dik tevreden zijn over het buurtfeest 1986.

VW-ZOMERPROGRAMMA

De tweede VVV avondwandeling op landgoed 't Zand
vindt plaats op dinsdag 22 juli. De plaats van samen-
komst is het parkeerterrein 'aan de Venneweg.
Een dag later gaan een aantal ploegen in de slag
om uit te maken wie zich touwtrekkampioen van
Hengelo Gld mag noemen. Deze organisatie vindt
plaats in samenwerking met TTV Bekveld, op het
oefenterrein van genoemde club bij de familie Beren-
pas aan de Wichmondseweg 41 te Hengelo Gld De
aanvang is half acht.

was er tijoT voor een extra wedstrijd. Dit leverde
enkele komische momenten op. De rijders werden
op de grote hindernis geplaatst. Door middel van
een vlag signaal werd er gestart, maar enkelen
sprongen over de dranghekken ten wilden een aan-
grenzend café ingaan, anderen stpken een groat stuk
af, een valse start dus. Nadat ze weer op de plaats
gezet waren, volgde een nieuwe start. Zij moesten
de baan aflopen naar de motoren, starten en weg-
rijden, een zgn Le Mans-start. Iji deze vermakelijke
wedstrijd was Harald Wolsink de snelste.
De aangrenzende horeca-ondernemingen hadden allen
een tap buiten gezet, zodat men kon genieten van
een koel glaasje bier of een andere versnapering.
De bekers voor de winnaars werden geschonken
door boksenhuus Willy Derksen, tankstation Jolij,
hotel Leemreis, café Michels, ass. en mak.kantoor
Gerrits-Lammers B.V. en café Blom-Wiissink.
Voorzitter Jan Jaaltink dankte de gemeente en ge-
meentewerken, het kerkbestuur van de St Willibror-
dusparochie, de vrijwillige brandweer en VLC de Graaf
schap voor de ondervonden medewerking.
Een speciaal woord van dank ging uit naar de „knok-
ploeg'' van Hamove en de commissie Wossinkbos, die
veel werk verzet hadden om deze straten motorcross
tot een succes te maken, hetgeen ze zeker gelukt is.
Na afloop werden in hotel Langeler de prijzen uit-
gereikt. De uitslagen waren: 125 cc: l Freddie Sesink
2 Torleif Hartelman, 3 Wim Zweverink, 4 Mike
Jongelie.
250 cc: l Erik Looman, 2 Eddy Looman, 3 Walter
Arendsen, 4 Jos Grooteboer.
Superfinale: l Eddy Looman, 2 Erik Looman, 3 Wal-
ter Arendsen, 4 Torleif Hartelman.

Schoolteam „Rozengaardsweide in een nieuwe samenstelling

OPBRENGST KOLLEKTE RODE KRUIS

De jaarlijkse kollekte van het Nederlandse Rode
Kruis, welke werd gehouden gedurende de periode
van 26 mei tot 8 juni heeft in Hengelo Gld f 8307,35
opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank.

OPENSTELLING TUINEN VAN DE WIERSSE
TE VORDEN
De bekende tuinen van de Wiersse zijn slechts 5 dagen
per jaar geopend en twee hiervan vallen juist in de
zomervakantieperiode, teweten zondag 20 en maandag
21 juli van 10.00 tot 18.00 uur.
Deze 12 hectare grote tuin is in historisch opzicht
interessant omdat zij één van de weinige tuinen is
die nog als familiebezit door de eigenaar wordt be-
heerd. De tuin vertoont een grote verscheidenheid,
waaronder geknipte hagen en geometrische binnen-
tuinen, o.a. rozentuin, terwijl de verzonken tuin door

stapelmuren, borders en pergola wordt omgeven.

Romantische waterpartijen en bostuinen vormen

samen de fraaie landschapstuin, zoals we die kennen

uit de Engelse tuinarchitectuur, waardoor mooie ver-f

gezichten over het aangrenzende landschap bestaan.

De plantenkeus, hoe rijk zij in sommige delen van de*

tuin ook is, blijft steeds ondergeschikt aan de struc-

tuur van het geheel. "'
i l

De openstelling is zondag 20 en maandag 21 juli van

10.00 tot 18.00 uur. De entree is f 4, per persoon en

kinderen tot 6 jaar gratis. Honden, ook aangelijnd,

worden niet toegelaten. Er kan gratis geparkeerd

worden.

De Wiersse ligt aan de weg van Vorden naar Ruurlo

en is o.a. per bus van de GSM te bereiken.

OPENBARE BASISSCHOOL

ROZENGAARDSWEI

: iS^W '̂ V*

Het schoolteam van de baisisschool Rozengaardswei de met de nieuw benoemde directeur Roei van GUsel

op de foto.

Van links naar rechts: R. van GUsel, W. Heesen, E. v.d. Stoep, G. v.d. Boom-v.d. Mik, G. Kolden hof-PoKt-

ma, A. Berends, J. Wenneke-Aartsen.

"tfféKiortekaartje ?
Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart

als uw baby
intercard heeft voor u zo'n kollektie met

bijzondere kaarten.
Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.

Ook met de tekst kunnen
wij u helpen.
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Dru kkerij Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo Gld - Voor Steendèren: J. 6. Eppink, Dorpsstraat 37, tel. 05755-1682



Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: OJL.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en k/eufermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. J 425

Zaterdag 19 juli a.s. zijn wij 45 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 20.00
tot 22.00 uur in hotel Langeler te Hengelo Gld.

J. M. VOSKAMP

H. B. VOSKAMP-TRAGTEB

7255 XW Hengelo Gld, juli 1986.
Asterstraat 26.

Op donderdag 24 juli hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk

te herdenken.

H. G. C. THUSS

TH. M. THUSS-ONSTENK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

7223 KL Baak, juli 1986.

Beukenlaan 14.

Zondag 20 juli a.s. hoop ik mijn 80e verjaardag

te beleven en wil dit vieren op maandag 21 juli

in zaal „Den Bremer", Z.E.-weg, Toldijk.

Wie mij hiermede wil feliciteren is van harte

welkom van 19.30 tot 22.00 uur.

G. J. POORTERMAN

7227 NH Toldijk, juli 1986.

Voortseweg 1.

—r--»

Met leedwezen namen wij kennis van het over-

lijden van de heer

W. J. A. HILDERINK

Wij gedenken met dankbaarheid aan de jaren
waarin hij als bestuurslid zich voor onze ver-

eniging heeft ingezet.
•

Bestuur, directie en medewerkers

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld B.A.

Hengelo Gld, 6 juli 1986.

Langs deze weg willen wij een ieder heel harte

lijk bedanken, die op welke wijze dan ook, onze

trouwdag op 20 juni 1986 tot een bijzonder fijne
en onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JOS EN REINI ROëLING-ESKES

Akkermansstraat 14,

7021 LW Velswijk (Zelhem)

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk be-
danken voor de felicitaties, bloemen en kado's
die wij 30 mei j.l. mochten ontvangen bij ons

zilveren huwelijk.
Mede daardoor is het voor ons een heel fijne

dag geworden.

THEO EN DORA HISSINK

7223 KG Baak, juli 1986.
Dollemansstraat 9.

Dankbaar kunnen we terugzien op ons zilveren
huwelijksfeest.

De gelukwensen, bloemen en kado's, in welke

vorm dan ook, hebben daar zeker toe bijge-

dragen.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Het is voor ons een hele fijne dag geweest.

GEERT EN RIEK JANSEN

Hengelo Gld, juli 1986.
Steenderenseweg 4.

Wegens vakantie gesloten

van 14 t.e.m. 26 juli

Radio-TV POORTERMAN
WDLHELMINALAAN 4 - HENGELO &LD

• n • IM«I m»1»* *ttt.iiHi -to ^* fr -H

dansen met

EXPRESS

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753

Wij zijn wegens vakantie
GESLOTEN

van 21 t.e.m. 30 juli

SLAGERIJ H. HULSHOF
J. F. Ottmansstraat 11 • STEENDEBEN

lubbers haalt nog eenmaal
de bezem er door!

ENKE VOORBEELDEN
Tapijt Desso Louvre
prachtig wollen tapijt met jute

rug, gedekte kleur
normaal 279.— nu

199.
400 breed gratis gelegd

Prachtige karpetten
170x240

zuiver scheerwol in grijs en
beige

van 590.— voor 4SOiu

Slaapkamer
in wit, met spiegel en ombouw

ledikant 140 br. 595,"

ledikant 180 br. 695i~H

3 deurs schuifkast

Desso Silvana tapijt
voor zwaar gebruik, met korte
pool en jute rug, 2 kleuren

normaal 119.— nu

400 breed gratis gelegd

Senioren fauteuil
met dik kussen, eiken romp

van 498.— voor 398in

Ook met hogere rug

4 zware blank eiken

eetkamerstoelen

+ tafel

140x85 nu 995. -

Voor de keuken:

B-kwal. Prominent
tegeldessin in blauw/grijs

van 48.— voor 39i
200 breed

Wit diagonaal streep nu

29.

Diverse

tweezitsbankjes
klassiek en modern vanaf

495.-

Gardisette vitrage
in crème, 150 180 hoog

met loodveter

vanaf 17.50 voor O.OU

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld telefoon 05753-1286

NU speciale aanbieding
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

ALLE
kinderkleding

voor de helft

van de prijs

.

t TBOKSENHUUS

KERMIS IN

„ie Herberg"
VORDEN

DONDERDAG 17 JULI (tijdens de Braderie)

in het café

HANSKA DUO
in de zaal

(VOLENDAM)

Aanvang 21.00 uur • entree f 7.60 • kaarten in voorverkoop

VRIJDAG 18 JULI in het café:

HANSKA DUO
ZATERDAG 19 JULI het inmiddels traditionele

OPENLUCHT. EN ZAALFESTIJN
met medewerking van

orkest NEW FOUR
RODEO
(op mechanische stier)

(voorronde Ned. kampioenschap 26 juli Bergen op Zoom)

BARBECUE v.a. 23.00 uur
Aanvang 21.00 uur

Entree f 8.— - Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar

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

Voor de vele blijken van medeleven, door U be-

toond tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en over-

grootvader

GERRIT MOMBERG

echtgenoot van A. Tiessink

mogen wij U door deze oprecht dank zeggen.

Uit aller naam,

A. Momberg-Tiessink

Hengelo Gld, juli 1986.

Vordenseweg 84.

Tijdens de bouwvakvakantie
zijn wij GEOPEND

DROGISTEN J GOOSSENS
TEL. 05753-1297 - KEIJENBORG

Wegens vakantie gesloten

van 21 juli t.e.m. 31 juli
Vrtfdag l augustus staan wij weer voor u klaar

(V) café „DE SMID"
Kerkstraat 11 KEIJENBORG

Met directe ingang woon-
ruimte gevraagd door
onderwijzer school Rozen-
gaardsweide. Aanbiedingen
aan A. Berends, Nassau-
straat 11, Doesburg, tel.
08334-73446

Heeft iemand mijn gouden
armbandje gevonden?
f 50.— beloning.
Tel) «05T53-337Ö »•**'! l

Te koop goed onderhouden
eiken bankstel. Berkenlaan
16. Tel. 1645, Hengelo Gld

Te koop nieuwe aardappe
len LekkerlandeFi Nijen-
huis, Broekweg 4, Hengelo

Te kpop boei^nkoolplanten

D. Pbortërmarf, Voorteé- •

weg l, Toldijk, tel. 05753-

RIT VOOR HET AANGESPANNEN PAARD
IN HUMMELO

Voor de vijfde maal wat Hummelo en Keppel betreft,
zal op 20 juli op de terreinen van „De Gouden Kar-
per" en van de fam. Remmelink een rit voor aan-
spanningen worden georganiseerd onder auspiciën
van „Onder de Zweppe".
De rit die over een zeer mooi traject loopt, begint
om 10.30 uur. De rust (12.30 tot 14.00 uur) en de
finish (15.30 uur) zijn op hetzelfde terrein.
Deze rit is open voor iedereen, die met zijn aanspan-
ning wil deelnemen. De deelname is gratis.
In verband met het lustrum zijn er op het terrein
een aantal evenementen georganiseerd. Zo zullen er
de gehele dag demonstraties zijn van oude ambachten
Do dansgroep „Wi'j eren 't Olde" uit Velswijk zal
een aantal boerendansen tonen. Voorts zal er een
defilé zijn van verschillende paarden- en ponyrassen
en een dressuurdemonstratie. De toegang is gratis.

Ook zal er gelegenheid zijn voor kinderen om pony

te rijden.

De route voor de aanspanningen voert o.a. langs

het gemeentehuis in Hoog Keppel, waarom ca. 14.30

uur een sherrystop zal worden gehouden.

GESLAAGD

Voor 'het diploma coupeuse costuum en mantelvak

slaagde te Utrecht Marlet Keldemran-Vredegoor uit

Koijertborg f

De opleiding werd gevolgd aan de modevakschool

Hengelose Majorettevereniging

Uitslag verloting 1986
30 - 36 - 46 - 79 - 86 - 119 - 136 - 226

253 - 299 - 441 - 447 - 484 - 517 - 526

582 - 618 - 685 - 698 - 723 - 787 - 864

873 - 976 - 1006 - 1027 - 1038 - 1108

1117-1194-1253 - 1326 -1345-1350

1433 -1459 -1581 -1658 -1735 -1797

1802- 1803- 1844- 1846

Prijzen kunnen worden afgehaald bU café Wol-

brink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

TRACTOR PULLING

Op zaterdag 26 juli a.s. wordt op het terrein bij de
Op zaterdag 26 juli a.s. wordt op het terrein bij de
Brinkerinkweg tussen Lochem en Barchem voor de
derde keer in successie wedstrijden tractor puiling
oftewel trekker trek georganiseerd, vanaf 's mid-
dags vijf uur. Degenen die al vaker zo evenement
bezochten, weten wat het betekent. Landbouw-
machines zijn omgetoverd tot ware beauties van fel-
beschilderde zelfbouwcreaties.. De zichtbare kracht-
bronnen maken deze voertuigen bovendien tot kracht
monsters. De machines moeten bij deze uit Amerika

overgewaaide sport beschikken over buitengewone
vermogens. Het gaat er om met tractoren een als-

maar sterker afremende last zover mogelijk weg te

slepen. De grootst afgelegde afstand op de baan

van 100 meter is bepalend voor het eindresultaat.
De weg naar'dit enige ei eneroent van een dergelijke5

allure in Oost-Nederlande is duidelijk bepijld, zodat

WhtütfgeMlk&lflk Jfcn vinden.'1 M '•



Muziekver. JUBAL
WICHMOND

In de maand juli

geen ophalen
oud papier

Op ZATERDAG 23 AUG.

wel ophalen
oud papier

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechte f 10.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
vu

Roozegaarde sport
SpalBtrnat 18. Fleorelo O.

Te koop planten. Alle soor
ten koolplanten, prei, sel-
derij, knolselderij, peter-
selie, andijvie en bieslook.
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Te koop bruine slacht-
kippen, f 3.50 per stuk, bij
H. Luesink, Scharfdijk l,
Hengelo Gld, Tel. 05753-
7283

Te koop jonge hennetjes
Barnevelders en kruising
patrijs leghorn + Wel
sumer en krielen. J. H.
Helmink, Dorpsstraat 24,
Wichmond, tel. 05754-390

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gebraden VARKENS-

ROLLADE 100 gr

Schwarzwalder SCHINKEN

100 gr

AH HUZARENSLAATJE

150 gr

AH VANILLE IJS

liter

219
229
79

169
AH VOLLE YOGHURT

liter

AH SOEPEN extra gevuld

5 smaken 0,8 liter

Raak limonadesiropen

4 smaken liter

DE KOFFIE

rood snelfilter 500 gr

139
159
259
919

Hollandse

bloemkool
BANANEN

per stuk

kg 175
Magere

varkenslappen
500 gr 448 kg798
Zaterdagvoordeel:
Puur mager
SATEHVLEES 100 gr

Ma. - di. 21 en 22 juli
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gr 398 kg

198
698

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

BOERENWIT OF BRUIN

gratis gesneden

1QO
gratis gesneden | ̂ J^J

198
V.d. Eelaart 3-sterren JONGE

JENEVER liter

TEACHERS WHISKY

0,7 liter

1785
1995

albef t 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

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

l kg jong komijn 9.90

500 gr oud N.H. 6.95

500 gr 20+ zoutloos 5.95

4 mef worsten 77.00

Wij zijn van 21 juli t.e.m. 2 aug
met vakantie

Tot 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)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

Spolstraat 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
i
LidNVM

l liter 3 sterren JONGE GE N E VER

18.45
l liter CATZ VIEUX

18.95
l liter POLLEN BESSENGENEVEB

14.45
l fles JOHNNY WALKER WHISKY

25.75
l fles HANSEN RUM 54%

(speciaal voor de rumtopf) 24.75

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Wasautomaaf stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

M.i.v. heden ook op maan-

dag geopend vanaf 16 uur

Cafetaria d'n Olden Kriet,

Wichmond

kuilgras - kurlmais

hooi en stro

bostel en perspulp
enz. enz. enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK

Tel. 05755-1482

SOEPENBERG

FOURAGES

Alles voor uw fiets
Er zijn heel wat handige
accessoires ontwikkeld voor
fietsers. Zie onze collectie tassen
(enkel en dubbel), snelbinders,
hand- en voetpompen, gereed-
schapsetjes, kilometertellers,
enz. enz. ^P* v

En als u nog op zoek bent naar de
ideale vakantie-tweewieler... wat
zou u zeggen van een Gazelle
sportfiets of trimfiets?
We ontvangen u graag!

Bronboringen

Ontijzeringsfllter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
Z. E.WEG 9 • TEL. 05766-2041

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 JULI

Verzorgingscentrum De Bleijke

9 uur ds Verhaere

Herv. Kerk (Bemlgluskerk)

10 uur ds Verhaere

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

l •"• \ .ft : .-.-.-.-.•.•.•.•

<$&&;

Verwen u zelf met een Gazelle

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

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Un streek boordevol schrievers,
dichters en talenten.

Un Normale zaak veur ons Achter-
hoekers, zo liekt ut. Loa'w d'r moar
zuunig op weazen en in stand hol'n.
Wie begrip hef veur ut veleden, die
hef ok oog veur toekomst en heden.

BOEKHANDEL HENGEL

VOLLE STREEK- EN DIALEKTBUUKE

Kerkstroate 17 - Hengelo Gelderland

tegenoaver de grote Remigius-kerke

SCHRIEVEN, UN MOOIE BEZIGHEID

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 14 t.e.m. 20 juli

B. A. M. Eijkelknmp, 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 Gla

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

Kruisvereniging:

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. te.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 Ke^enborg

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


