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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderrn,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Bha, Toldijk, Wlchmond Vierakker

en omstreken.

Fijn fietsen doet u op 'n Gazelle: topkwaliteit
tot in alle onderdelen.
Als u topkwaliteit wenst noem dan die naam.
En anders doen wij het wel. Want voor onze
klanten is alleen het beste goed genoeg.
Ook de beste service!

Verwen u zelf met een Gazelle

F A. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

De ECHTE BAKKER
heeft deze week:

Af d. brood:

ROZIJNENBOL
gegarneerd met nootjes

plm 450 gr, van 2.45 voor

1.89
Afd. banket

KERSEN-CITROEN
GEBAK
heerlijk fris van smaak

5 stuks 5.25

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 71 Heagelo Gld - Tel. 06753-1250

Wilma Berendsen
KonWilhelminaln 52
722lCHSteenderen

Tel 05755-2366

Reflexzonetherapeute
PediCUre diploma A en B, SIVAV

JM.cUliCU.re behandeling op afspraak

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

Wij kunnen u bieden:

VERSE ZEETONG GEROOKTE ZALM

VERSE ZALM GER. PALING

VERSE ZALM FOREL GARNALEN

VERSE FORELLEN GEST. MAKREEL

KABELJAUW FILET SPEKBOKKING

SCHOL

SCHELVIS

POON

ROLMOPS

ZURE HARING

Speciaal deze week:

5 HOLLANDSE NIEUWE 1Q.OO
per stuk 2.25

ledere dag warm gebakken VIS

2 halen, 1 betalen
Dames T-shirts

pullovers

vesten

blouses

Heren jacks

broeken

truien

polo's

overhemden v.a. 1Q.QQ

Kinder sweatshirts • •
broeken M™ PIÏJZCII

T-shirts v.a. 5§QQ

B.H.'s 2 voor 20.00

Restant zomerbreigarens
normaal 4.95 nu per bol voor 2.50

Badkleding sterk AFGEPRIJSD

DAT IS PAS OPRUIMEN BIJ

GEBBING MODES
STEENDEREN

Restanten KNIEKOUSEN

2 paar 10.00

SCHRÖDER
bij de kerk Hengelo Gld

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

slagersham

100 gram

rauwe ham

1.95

1.95

l kg eigengemaakte

huzarensalade

7.95

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

mager poulet
6.95

l kg

magere riblappen
9.95

-•'•WT'

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

ideo-lntt
SPALSTEAAT 28A - HENGELO GLD • TEL. 05753-3636

OPENINGSTIJDEN:

maandag t.e.m. donderdag 14.00-19.30 uur

vrijdag 14.00-20.30 uur

zaterdag 12.00-17.30 uur

* Grote collectie video-banden

* Veel bekende films aanwezig op VHS en VCC

* Uitstekende parkeergelegenheid

* Verhuur videorecorders

< ;

Handmaaiers

Motormaaiers

Electro maaiers

HARMSEN
IJZBMARBsJ

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

PEN, POTLOOD, PAPIER
ONMISBAAR VOOR IEDERE SCHOOL

Het nieuwe seizoen komt er aan!

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

PAPIERWAREN - STUDIEBOEKEN

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Tip van de week:

ZIGEÜNERSNITSELS
100 gram 1.45

Lekker bij
zomerse dagen

TARWE SESAM BOLLETJES

6 halen, 5 betalen
kaar er op en smullen maar

De echte FRANSE PETIT PAINS

6 halen, 5 betalen
kaas er op en smullen maar

Verfrissend lekker:

PERZIK-MELOEN SCHNITT

plm 8 personen OiSv

ALLEEN BIJ DE ZAAK MET SMAAK

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 • HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak!

SCHOOL - school - school
Op tijd je schoolspullen gehaald,

dan straks niet uren gebaald!

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253



Mond-op-mond beademing redt 225 kinderen per jaar

Jaarlijks verdrinken in Nederland 4 op de 100.000
kinderen tussen O en 15 jaar. Dat betekent elk jaar
jaar ongeveer 76 kinderen. In bad, wanneer het gaat
om baby's. Voor kinderen tot 2 jaar is een teil of
emmer gevaarlijk speelterrein. En in zwembaden,
open water en de zee.verdrinken de meeste kinderen
die ouder dan 2 jaar zijn. Zou er geen mond-op-mond
beademing worden toegepast, dan zou het aantal
verdrinkingen veel hoger zijn. Per jaar komt bij bijna
225 kinderen de redding nog net op tijd.

Voorkomen beter dan genezen
Natuurlijk geldt ook bij verdrinkingen: voorkomen is
beter dan genezen. Want ook al is iemand weer bij
bewustzijn gebracht, dan kunnen long- of hersen-
oedeem of een gebrekkig werken van de nieren, nog
optreden. Blijvend letsel kan hierdoor ontstaan. Als
alle kinderen kunnen zwemmen zal zonder meer het
aantal verdrinkingen doen afnemen. En het omheinen
van met name particuliere zwembaden, is zeker voor
kleine kinderen een noodzaak.

Zuurstof: levensnoodzaak

Om te kunnen leven heeft elk mens zuurstof nodig.
Bij bijna verdrinken is er altijd sprake van gebrek
aan zuurstof. Dit kan ontstaan doordat water in de
longen komt of door een kramp in het strottenhoofd
In het eerste geval spreekt men wel van „natte" ver-
drinking. De tweede sitiuatie wordt „droge" verdrin-
king genoemd. Droge verdrinking komt vaak voor
in ijskoud water en door de kramp komt er geen
water in de longen. Omdat de hersenen niet lang
zonder zuurstof kunnen, heeft elke drenkeling zeer
snel hulp nodig.

Mond-op-mond beademing

De manier om een drenkeling snel van zuurstof te
voorzien is mond-op-mond beademing. Bij deze adem-
haling blaast men uitgeademde lucht in de mond
van een drenkeling. Sommige mensen denken ten
onrechte dat in de uitademing geen zuurstof zit. Er
zit altijd voldoende zuurstof in om iemand die bijna

verdronken is, weer tot leven te wekken. De mond-
op-mond beademing kan door iedereen gegeven wor-
den Het verloop gaat eenvoudig.

DE TECHNIEK VAN HET BEADEMEN

Hoofd achterover

Het slachtoffer moet eerst op zijn rug op de grond
gelegd worden. De hulpverlener knielt met beide
knieën naast zijn hoofd. Zijn ene hand legt hij onder
de nek en zijn andere op het voorhoofd van het slacht
offer. Van de drenkeling dient het hoofd altijd zo ver
mogelijk naar achteren gebracht te worden. Zijn
mond valt daardoor open en de ademhalingsweg
komt vrij.

Neus dichtknepen
Met de hand die op het voorhoofd rust wordt met
duim en wijsvinger de neus van het slachtoffer dicht
geknepen. En de hulpverlener haalt een keer diep in
en uit.

Adem inblazen en kijken
Als hij opnieuw diep inademt, plaatst hij zijn mond
wijd open om de mond van de drenkeling. Hij blaast
zijn uitademing krachtig naar binnen en kijkt of de
borst omhoog komt. Bij kleuters dient minder lucht
en met minder kracht naar binnen geblazen te worden

Laten uitademen
De hulpverlener haalt zijn mond weg en laat de neus
van het slachtoffer vrij. De drenkeling ademt nu uit.
Gekeken dient te worden of zijn borst weer terug-
veert. De neus van het slachtoffer wordt weer dicht
geknepen en de mond-op-mond beademing begint
opnieuw. Deze duurt net zo lang, totdat het slacht-
offer weer zelf kan ademhalen.

Meer informatie
Over mond-op-mond beademing heeft de „Maatschap-
pij tot redding van drenkelingen" een speciale sticker
gemaakt. Deze sticker is verkrijgbaar op het secre-
tariaat, postbus 3530, 1001 AH Amsterdam,
tel. 020-241763.

Iaat nooit iemand stikken

2 3

Hoofd achterover Neus dichtknijpen Adem inblazen en kijken Laten uitademen

Leg het slachtoffer op zijn rug.
Kniel met beide knieën naast
zijn hoofd. Leg je ene hand
onder zijn nek en de andere op
z"n voorhoofd. Breng nu z"n
hoofd zover mogelijk achter-
over: z"n mond valt hierdoor
open en de ademhalingsweg
komt vrij.

Knijp met duim en wijsvinger
van de hand die op zijn voor-
hoofd rust zijn neus goed
dicht. Adem één keer diep in
en uit (je uitademingslucht
bevat nog ruim voldoende
zuurstof om iemand in leven
te kunnen houden).

Haal opnieuw adem. Plaats je wijd
geopende mond stevig om zijn
mond. Blaas nu je adem met enige
kracht in zijn mond en kijk of z"n
borst omhoog komt. Blaas bij
kleuters minder lucht in en minder
krachtig, net zoveel dat de borst-
kas even omhoog gaat. Doe het in
een iets sneller tempo.

Neem je mond weg en laat
ook zijn neus vrij. Er vindt
uitadcming plants. Kijk of
z"n borst weer terugvoert.
Knijp weer zijn neus dicht
en begin opnieuw. Blijf zijn
hoofd (joeü achterover
houden.

pas mond-op-mond beademing toe

AVONDMOTORCROSS IN HEERLEN

Organisator Arno Bosch organiseert voor de 10 maal
de internationale avondmotorcross op woensdag 23
juli op het bekende Hellegat-circuit bij sportpark
Kaldeborn te Heerlen. Op dit fantastisch mooie,
buitenlands aandoende circuit heeft hij weer een zeer
sterk rennersveld weten te contracteren, hetgeen
te merken zal zijn aan de publieke belangstelling.
Kees van der Ven, de Nederlandse topper zal het
het moeten opnemen tegen de Belgische spektakelman
Erik Geboers en de supersnelle George Jobé.
Doch ook in de Superklasse kan het gaan spoken.
Hier rijdt o.a. Pedro Tragter uit Epse in mee.
De training van dit grote evenement begint om 13.00
uur en de wedstrijden om 17.00 uur. U kunt het cir-
cuit bereiken door de pijlen motorcross t < > volgen.

UITSLAG 250-500 CC' STRATEN MOTORCROSS
TE HENGELO GLD

In de uitslag van de zeer goed geslaagde straten
motorcross in Hengelo Gld op woensdag 9 juli, is een
fout geslopen. Bij de 250-500 cc stond Jos Groote-
boer als 4e in de einduitslag vermeld. Dit is echter
fout. Dit moet Hein Jansen zijn, die zijn Honda naar
de vierde plaats stuurde.

VW AVONDWANDELING EN TOUWTERK-
WEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN HENGELO GLD

Vandaag, dinsdag 22 juli, houdt VVV haar 2e avond-
wandeling op landgoed 't Zand. Op het fraaie land-
goed zijn prachtige wandelingen te maken en het
staat onder leiding van een I.V.N.-gids. De samen-
komst is om 19.30 uur op het parkeerterrein aan de
Venneweg.

Een dag later, woensdag 23 juli staat de touwtrek-
spurt op het programma. In samenwerking met de
touwtrekvereniging Bekveld worden dan de jaarlijkse
wedstrijden om het kampioenschap van Hengelo Gld
georganiseerd. Het zal er net als andere jaren weer
gaan spannen. De ervaren jongens van TTV Bekevld
zullen op hun oefenterrein bij Berenpas aan de Wich-
mondseweg 41 te Hengelo (]1<1 wol zorgen dat alles
op rolletjes gaat verlopen.

Woensdag 6 augustus a.s. gaat Hengelo Gld weer
iets spectaculairs beleven. Dan organiseert de VVV
in samenwerking met de Achterhoekse Bakfiets
Organisatie en de „knokploeg" van Hamove een echte
onvervalste bakfietsrace. Het parcours is in de Spal-
straat, Veemarktterrein en de Bleekstraat.. Dat zal
evenals bij (ie straten motoreniss veel publiek trek-
ken. De aanvang is 19.00 uur.

...enwenoemenhem... \
M

, • Vol trots en blijdschap brengt n dit heuglijke
l nieuws
•j
\ Een gebeurtenis, zo uniek en bijzonder.

vertaald in een persoonlijke kaart.

Met zorg gekozen en altijd geronden
in de nieuwe, unieke en zeer

uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 Hengelo Gld Tel. 05753-1455

Dankbaar en blij zijn wij met

de geboorte van ons zoontje

en broertje

DERRIGK

Bert Dijkman

Nellie Dijkman-

Preuter

Herbert

16 juli 1986.

Ruurloseweg 51,

7255 DG Hengelo Gld.

GESLAAGD

Aan de Rijks iddelbare Tuinbouwschool te Nijmegen
slaagde voor het diploma aanleg en onderhoud onze
plaatsgenoot Hans Zweverink.

ROMMELMARKT KEIJENBORG

Zondag 24 aug.a.s.
wordt in KeUenborg weer de jaarlijkse rommel-

en antiekmarkt gehouden door de muziekver.

St Jan.

De opbrengst hiervan komt ten goede aan de

aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten

Te koop z.g.a.n. roadmaster vouwwagen, geremd,
met voortent en reservewiel, f 3500.—. Zweverink,
lekink 8, Hengelo Gld, Tel. 05753-2888

Wij kopen defecte motoren. Starters, dynamo's, alu
motorkoppen, versnellingsbakken, tegen de hoogste

prijs. Bellen na 18.00 uur tel. 05470-71256

Ophalen materialen rommelmarkt

Zaterdag 2 augustus worden spullen opgehaald

voor de rommelmarkt in Keijenborg.

Vanaf 10 uur wordt opgehaald in Keijenborg en

de buitenwijken + Velswyk.

Ook kunt u die dag bezorgen van 10 tot 5 uur

's middags bij de fam. Mullink, Bronkhorster-

straat 9.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen:

tel. 2637 - 3117 - 2996.

muziekver. St Jan
KEIJENBORG

GOED „GEROMMEL" VOOR ST JAN

Met oude rommel goede spullen kunnen kopen heeft

de muziekver. St Jan uit Keijenborg aan het denken

en het werk gezet. Zondag 24 aug. is bestemd voor

het houden van een rommelmarkt tegenover de

parochiekerk, vanaf 11.30 uur. Het benodigde mate-

riaal met de overgebleven spullen van vorige keren

zal ongetwijfeld weer veel kooplustigen aantrekken.

In Keijenborg en Velswijk wordt op zaterdag 2 aug.

materiaal opgehaald, dat men hiervoor bestemmen

wil. Het kan die dag ook bezorgd worden bij de fam.

Mullink aan de Bronkhorsterstraat 9 te Keijenborg.

Het bestuur enaktiecommlssie van St Jan verzoekt

dan wel bericht te doen waar men evt materiaal kan

ophalen. Daartoe staan de volgende telefoonnummers

ter beschikking: 2637 - 3117 - 2996.

De rommelmarkt zal oo kditmaal weer worden aan-

gevuld met attrakties, alsmede harteige hap en frisse

dronk.

DE KANKERBESTRIJDING BEZOEKT

GESTHDE
VRAGEN

De komende weken komt de kankerbe-
strijding weer huis aan huis bij alle mensen die in
Nederland wonen. En iedereen zal weer in'de
gelegenheid worden gesteld zijn of haar bijdrage
te leveren. Dat is goed. Want de strijd tegen kanker
mag niet verflauwen. Dat weet u. En bij voorbaat
mogen we dus al rekenen op een goed collecte-
resultaat Maar bij kankerbestrijding gaat het niet
om geld alleen, i Het Koningin ;Wilhelmina Fonds

voorde Kankerbestrijding
vindt het ook nodig dat u '\
weet waarom u geeft. En
wat er met uw geld gebeurt en wat u nog meer
kunt doen tegen kanker. Daarom krijgt u weer
een boekje. Thuis. In de bus. Lees het goed. Dan
weet u nog beter waaraan u geeft En waarom.
En wat u nog meer kunt doen om kanker te be-
strijden, tees het Het is belangrijk

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding.
Sophialaan8,1075 BR Amsterdam.Telefoon:020-540991, Postgiro: 26000, Bankrekening: 70.70.70.007.



Donderdag 24 juli 1986 zijn wij 25 jaar ge-

trouwd en willen dit vieren op maandag 28 juli.

Jan en Alie Wuesfenenfc

Spalstraat 2,

7255 AC Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Wol-

brink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Tevens willen wij op die dag hef

75-jarig bestaan herdenken van

KAPSALON WUESTENENK

Wegens vakantie gesloten

van maandag 28 juli
t.e.m. zaterdag 2 aug.

KAPSALON WUESTENENK
Spalstraat 2 - HENGELO GLD

Gelieve I.v.m. hiermede uw afspraken nog:

tijdig: te regelen.

ALLES voor de weck

weck inmaakglazen
PER DOOS a 6 GLAZEN

inhoud V2 liter

inhoud l liter

inhoud l'/2 liter

8.95
9.95

12.95

FA. JANSEN
Bleekstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1360

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een prima schoenmaker

Voor service en kwaliteit» schoenreparatü's:

WILLEM VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld - Tel. 05753-8367

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan
buitengebied 1984

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 24 juli 1986, gedurende één
maand ter gemeente-secretarie (sectie bestuurs
zaken) voor een ieder ter inzage liggen:

a het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland van 25 juni 1986, nr. RO85.3861/5-ROV/
G5209 tot gedeeltelijke goedkeuring aan het bij
raadsbesluit van 29 april 1985 vastgestelde be-
stemmingsplan buitengebied 1984.

b het bestemmingsplan buitengebied 1984.

Goedkeuring is onthouden aan de navolgende
delen van de voorschriften:
artikel 6, lid 3;
artikel 35, lid l, de zinsnede „nader onderschei-
den in de bestemmingsvlakken I en II";

artikel 35e lid l, sub a;
artikel 35, lid l, sub b, de zinsnede „in bestem-

mingsvlak II";
artikel 35, lid 2;
artikel 35, lid 3, de zinsnede „met een II";
artikel 35, lid 3, sub c, de codering „II".

Gedurende voormelde termijn van één maand
kan beroep worden ingesteld bij H.M. de Konin-

gin door:

a de inspecteur van de ruimtelijke ordening;

b degenen, die zich tijdig met hun bezwaren zo-
wel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend;

c degenen, die zich tijdig met hun bezwaren
tegen wijzigingen, aangebracht in het ter in-
zage gelegd ontwerp-bestemmingsplan, tot Ge-
deputeerde Staten hebben gewend;

d een ieder die bezwaren heeft tegen de ont-
houding van goedkeuring door Gedeputeerde

Staten.

De beroepschriften dienen te worden gericht
aan H.M. de Koningin en moeten worden in-
gediend bij de Afdeling voor Geschillen van
Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

De burgemeester voornoemd,

Mr A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 22 juli 1986.

DE BELANGSTELLING tijdens HET OPEN HUIS
op woensdag 2 juli j.l.
was zo overweldigend, dat mijn vrouw en ik U hier-
voor hartelijk danken.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken

voor de felicitaties, bloemen, kaarten en kado's

die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig

huwelijk.

Het is voor ons een fijne dag geweest.

D. H. HOBELMAN

G. HOBELMAN-

KLEIN KRANENBABG

Hengelo Gld, juli 1986.

Boeninkweg 1.

Restanten SOKJES

3 paar 10.00

SCHRÖDER
by de kerk Hengelo Gld

NAAMSTICKERS - AGENDASTICKERS

ZEER GEWILD BIJ DE JEUGD

Ook in STICKERBOEKJES veel keus

W O L T E£ R S
voor school, huis en kantoor

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Onze verkoop bloemenkas is
deze week

NORMAAL GEOPEND
Onze groente- en fruitwinkel

is op maandagmorgen

28 juli weer geopend

FA. WIJN B E R G EN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

WIJ GAA NMET VAKANTIE

van 4 t.e.m. 18 augustus^
Dinsdag 19 augustus staan wty weer voor U

klaar.

Slagerij J. STAPELBROEK
Tel. 1258, na 18.00 uur 1249

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 • Hengelo Gld

Telefoon 09753-1845

Peugeot 205

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc,
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

Te koop tarutlmcubcls

Lubbers Woonwinkel

tel. 05753-1286

Wegens vakantie

GEEN bingo
bij café

,;D'n Olden Kriel"
Wlchmond

Tel. 05754-285

Wij hebben alles voor de

weck
WECKGLAZEN

WECKRINGEN

WECKKLEMMEN

WECKKETELS (gas en elektra)

WECK THERMOMETERS

+ ROOSTERS

Voor de diepvries:
DIEPVRIESZAKKEN

DIEPVRIESETIKETTEN

+ KLEMMEN

DIEPVRIESDOZEN

FA. BESSELINK
Hoek Kaadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

W. VAN ONNA
haarmode - parfumerie
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1718

Exclusief:

AFTER SHAVESÜ
HOGER PARRA
PATRIK YONAL

(Paris)

BBADERIE HENGELO GLD

Zaal Langeler
Woensdag 30 juli a.s.

gratis DANSEN
m.m.v. orkest „TOI-TOI"
Donderdag 31 juli ook Braderie

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

t.e.m. 9 augustus

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hena*/o G/d - Te/. 1425

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

THEEDOEKEN

3 voor 10.00

SCHRÖDER
bij de kerk Hengelo Gld

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753

GEZELLIGHEID IS TROEF
OP DE JAARLIJKSE

HEN0ELOSE
BRADERIE

woensdag 30 juli
donderdag 31 juli

in de Kerkstraat te HENGELO G.
vanaf 18.00 uur

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

WASHANDJES
6 voor 10.00

SCHRÖDER
de kerk

„DE KNOTS"
is gesloten van vrijdag-
middag 25 juli t.e.m.
woensdag 6 augustus

Donderdag 7 augustus zijn we weer geopend!!

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

COMPETITIE-INDELING PAX BEKEND
De competitie-indeling van de v. en a.v. PAX in de
2e klasse A van de KNVB voor het komende seizoen
is bekend. Ook de datum van de eerste bekerwed-
strijd. Deze is dinsdag 26 aug. a.s. en PAX moet
dan naar Avanti (Twello). De aanvang hiervan is
18.30 uur.

De competitie begint op zondag 31 aug met Germania
Pax; vervolgens 7 sept. Pax AWC; 14 sept. MVR-Pax
21 sept. Pax-DVC '26; 28 sept. VIJDO-Pax; 5 okt.
Pax-Varsseveld; 12 okt. beker en/of inhalen; 19 okt.
Pax-Arnhemia; 26 okt. Driel-Pax; 2 nov. Pax-TEC;
9 nov. DCS-Pax; 16 nov. beker en/of inhalen; 23 nov.
Be Quick-Pax. Vervolgens begint de 2e ronde.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Soafctraat 15 Hengelo u

Te koop plm 200 ton
mals. Tel. 05753-7275

Gevraagd flinke hulp in de

huishouding, die naast op

vang van 2 kleine kinderen

(3 en V/2) geheel zelfstan-

dig kan werken op vrijdag
van 9 tot 17.00 uur. Mevr.
van Dorth tot Medler,
Hengelo Gld, tel. 05753-
7346 (niet op woensdag
van 13.00 tot 19.00 uur)

Met wie kan ik meereden
naar Arnhem? Werktijden
van 8 tot plm 17.30 uur

J. Jansen, Keijenborgse-
weg 31, Zelhem (Velswijk)

Gevraagd kamer te Hen-
gelo Gld. Tel. 05415-1413

Te koop planten. Spruit-
kool, boerenkool, prei, an-
dijvie, knolselderij, selder;?
peterselie, bieslook. Nie-
sink, Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg.

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



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Sp&lstraat 18. Henrelo O.

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

ACHTERHAM

GEGRILD GEHAKT

100 gr

100 gr

Stegeman HARDE WORST

5 soorten 275 gr

AH CHOCO IJSJES

doos 12 stuks

Spontin LIMONADE-

SIROOP 6 smaken bus

AH BLANKE VLA

Honig MIE

HOUTSKOOL

liter

500 gr

15 liter

169
179
750

SU
dikke krop per stuk

Hollandse KOMKOMMER

per stuk

Magere

rnnderlappen
500 gr 748 kg

Zaterdagvoordeel:

Magere VARKENS-

ROLLADE

Ma.- -di. 28 en 29 juli

VARKENSLEVER

500 gr

898
175

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENWIT met maanzaad

gratis gesneden]

188
|198

FLORIJN JONGE JENEVER

BOOTZ RUM

liter

0,7 liter

1785
_-•-• •.•-'' "••*tJ**BKKJ*r

1595

heijn

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

,

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

Het spectaculaire gebeuren in het kermisprogramma van E.M.M, was ongetwijfeld

de straten motorcross, waar drommen mensen op af kwamen. Op de foto: Hans

Berendsen in aktie.

De Hengelose kermis 1986 is een in
alle opzichten geslaagd feest geworden
Begunstigd door fraai weer was het
razenddruk op de kermismarkt even-
als 's avond bij de stratenmotorcross,
verzorgd door Hamove. De kinderspelen
trokken ook weer de nodige deelname
en 's avonds speelde de leselkapel voor
een goed gevulde zaal Langeler haar
Egerlander muziek. Het vaste pro-
gramma-onderdeel het ringsteken en
het mastklimmen had een wat magere
bezetting, aerwijl het Limburgs Jeugd-
toneel voor een volle zaal Wolbrink de
kinderen vermaakte. Het vogelschie-
ten had een flinke deelname. 200 schut
ters probeerden de houten vogel van
zijn plaats te krijgen, hetgeen tenslotte
Henk Wissink gelukte, die daarmee
schutterskoning 1986 werd. De jaar-
lijkse optocht had een goede bezetting
met enkele zeer fraaie wagens, waar-
bij de wagen van buurtvereniging ,,de
Noabers" terecht de Ie prijs kreeg.
Ook de kermis had niet over gebrek
aan belangstelling te klagen, vooral na
de straten motorcross en de optocht
was het bijzonder druk, terwijl ook de
zaterdagavond goed bezocht werd.

l liter 3 sterren JONGE GENEVER

18.45
l liter CATZ VIEUX

18.95
l liter POLLEN BESSENJENEVER

14.45
l fles JOHNNY WALKER WHISKY

25.75
l fles HANSEN RUM 54%

(speciaal voor de rumtopf) 24.75

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Jan Notten op zijn hoge post bij het mast

klimmen.

Een vast onderdeel is altijd het ringsteken voor dames en heren op de zaterdag-

morgen, in de Bleekstraat bij café Wolbrink. Ineke Regelink heeft zojuist de ring

eraf gestoken.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 JULI

Hcrv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Petri

Jeugddienst

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

De dames Hoebink en Willemsen strijden om de eerste prijs bij de stoelendans.

Eén van de hoogtepunten van het kermisprogramma is de jaarlijkse optocht. Veel

publiek, een zeer behoorlijke deelname en prachtige wagens, waaronder de wagens

van buurtver. „de Noabers", die op zeer mooie wijze de Olympische Spelen 1992

uitbeeldden en hiervoor terecht de eerste prijs toebedeeld kregen.

De nieuwe schutterskoning 1986 is Henk Wissink. Na een spannende strijd schoot
hij de vogel er af. Op de foto staat hij met geweer en vogel in de hand, met rechts
naast hem de oude koning Jan Oostendarp en EMM-bestuurslid Johan Winkelman
en aan de andere zijde de geweren- en munitieverzorger.

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 21 t.e.m. 27 juli

Th. J. Hanrath, tel. 1277

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alanmno. 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. 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.

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 rozenhoedje om 18.30 uur


