
55e jaargang no 30 dinsdag 29 juli 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus S

7255 ZG Hengelo GId

Telefoon 05753-1455

b.g. 1258 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo GId, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken.

Spdstwu 21 Tel 1250

Deze week in de aanbieding

bij uw ECHTE BAKKER:

Afd. brood:

OBERLaNDER
Z.lt)deze week

Afd. banket

BANANENSOEZEN
5 stuks van 8.50 voor

6.98

Beide Braderiedagen in onze

winkel en op de Braderie:

TWENTSE WEGGE
5.98plm 1000 gr

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 • Heagelo GId • Tel. 05753-1250

is terug van vakantie en begint

weer met frisse moed

65
Div. RAUWKOSTSALADES
250 gram 1.95

Nieuwe AARDAPPELEN
o.a. eigenheimers, doré, opperdoes enz.

Zie onze dagaanbiedingen
in de winkel

In onze verkoop bloemenkas

deze week:

3 GROENE PLANTJES

4.50

Ook wij staan woensdag en don-
derdag op de Braderie

FA. W I J N B E R G E N
Kttrlmtraat 6 - Hengelo GId - Tel. 06758-1473

ring
tekenen en schrijven

Kerkstraat 17

HENGELO GLD

Tel. 05753-1253

Tegenover de

Remigiuskerk

Kjipsalon
IL ^*>*3S=-

VOORHAARVERZORGING
NU OOK VOOR HEREN

bel gerust voor
een afspraak
ook voor de zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo GId. Tel. 05753-1278

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:

160 gram

boterhamworst

150 gram

snijworst

500 gram

kipfilel

1.00

1.95

7.95
l kg

kippenbouten

4.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

3.95
100 gram

gep. snitzeis
(v.d. ham) l .0 J)

500 gram

schouderkarbonade
3.95

er Peter v. Burk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1268

VAKANTIE!!!
Kom ook voor uv/ reisverzekering naar:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Reisverzekering
(vohv tien vanaf f 0.80 p.d., kinderen vanaf f 0.60 p. d.)

Auto- en motorcasco verzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

Spalstraat 26

7255 AC Hengelo GId

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
LidNVM

Philips stewardess
HD1165
Inklapbare reisstrijker. Omschakelbaar
110/220 Volt. Met reisetui en knopen-
rand.
Adviespnjs 65,-

Vakantie-i
prijs

Erres stereocassette-
speler TR 6S62
Met FM-stereo ontvangstmogelijkheid.
Geschikt voor chroom • ,pe.
Inclusief lichtgewicht hoofdtelefoon, i
Adviespri]sl75(-

Vakantie-
prijs

INSTA1LA1 BEIDRUF

Winters
Spalstraat 8

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

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

HENGELOSE BRADERIE
Dit jaar zijn we weer present,
met WORST zoals u bent gewend.
Maar ook met WARM VLEES

aan een spit,
dat overfieer/i/k tussen een

broodje zit.

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Ook wij staan op de Braderie!!

Onze aanbieding:

GEROOKTE PALING

250 gram vanaf

Verse vis rek/ame:

SCHELVIS FILET

per kg

8.95

12.50

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Wie wint
weekend
Parifse soes?

Op de braderie Bakkerij Kreunens

PARIJSE SOESEN WEDSTRIJD

Wie eet 't snelst 4 Paryse soesen op?

Geef U op voor gratis deelname bU

bakkerij Kreunen

DE GEHELE WEEK de heerlijk goed gevulde

PARIJSE SOESEN 7,59

Grote sortering lekkernijen in onze

kraam op de Braderie

BAKKERIJ R. KRED^EN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Tot ziens op de Braderie



Dankbare en blij zijn wij met de geboorte van

ons zoontje en broertje

EVERT JAN GERRIT

Roepnaam: EVERT JAN

Henk Jolink

Ina Jolink-Zweverlnk

21 juli 1986.

Slotsteeg 11,

7255 LH Hengelo Gld.

1961 1986

HENK WIENDELS

en

HERMIEN WIENDELS-SWEERS

Op 2 augustus 1986 hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 18.00

tot 20.00 uur in zaal Concordia, Raad-

huisstraat 36 te Hengeo Gdl.

7255 DJ Hengelo Gld, juli 1986.

Ruurloseweg 50.

Op 24 juli is tijdens zijn ziekbed plotseling over-

leden mijn lieve man, vader, opa en schoonzoon

SAMUEL ALBERT HUIZINGA

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden, A. H. Huizinga-Smit

Vorden, Eelke Huizinga
Janny Huizinga-Bieren
Elvi en Elke

Deventer, Henk Huizinga
Dini Huizinga-Opperman
Thomas en Saskia

Goldach (Zw.), Mien Furtner-Huizinga
Ernst Furtner
Petra, Marianne en Roger

Eist (Gld), Truus van Aalst-Huizinga
Karel van Aalst
Johan, Aliene en Hugo

Hengelo Gld, Roei Huizinga
Riet Huizinga-Stapper
Kitty, Sam en Linda

Vorden, Henny Mullink-Huizinga
Henk Mullink
Edith en Wouter

Warnsveld, Cor Huizinga
Nel Huizinga-Christ
Margot, Frank en Maarten

Vorden, Dennis Huizinga

Vorden, H. Smit-Fruchnich

Vorden, 28 juli 1986.

Hoetinkhof 2,

7251 XN Vorden.

De crematieplechtigheid heeft in familiekring

te Dieren plaatsgehad.

Woningbouwer. „THUIS BEST"

Het bestuur van de woningbouwvereniging

„Thuis Best" deelt mede, dat het spreekuur

voor woningzoekenden

op vrijdag l aug.
komt te vervallen.

Het eerstvolgende spreekuur zal zijn op vrijdag:

5 sept. 1986 in ons kantoor.Spalstraat 41

te Hengelo Gld.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voorde

kado's, bloemen en kaarten, ontvangen bij ons

40-jarig huwelijk op 5 juli.

Het was een fijne dag.

G. J. WENNEKE

G. H. WENNEKE-DERKSEN

Hengelo Gld, juli 1986.

Sarinkkamp 9.

Te huur ged. van boerdery

hal, kamer, keuken, 2 slaap
kamers, douche, w.c., en
grote kelder. Eigen ingang
Tel. 05755-2244, na 19 uur

MUZIEKSCHOOL

HANSSCHEERDER
nu in Hengelo Bid

M.I.V. 16 AUGUSTUS

beginnen we weer met:

piano-, orgel-, keyboard- en

synthesizerlessen

Alle stijlen
modern • klassiek - top 40 - jazz

improvisatie

Ons TIJDELIJKE adres is:

Rozenstraat 11 Hengelo
Tel. 05753-2974

lle VETERANENCROSS TE HENGELO GLD

Zaterdag 23 aug.a.s. zal op het circuit „Wossinkbos"
te Hengelo Gld, voor de lle maal een veteraan motor-
cross worden georganiseerd door Hamove.
Het programma bestaat uit veteraan crossmotoren,
gebouwd tot plm 1965 in de klassen 125 cc en hoger.
Merken als BSA, AJS, Eijsink, Triumph, Greeves enz
zullen aan start verschijnen .

Daarnaast zijn er speciale wedstrijden voor mannen
welke nooit of in ieder geval de laatste vijf jaar geen
startbewijs meer hebben gehad, alleen een KNMV-
trainingspas is verplicht (eventueel bij de start ver-
krijgbaar). Voor de wedstrijden gelden de klassen
30 t.e.m. 35 jaar, 36 t.e.m. 41 jaar en 42 jaar en ouder
Het circuit is geopend vanaf 13.00 uur met de aan-
vang van de trainingen en de wedstrijden beginnen
om 14.00 uur. Vanuit het dorp bij de grote kerk is
de route naar het circuit bepijld.

Deelnemers kunnen zich onder vermelding van de
diverseg egevens melden bij Roei Kreunen, Markt-
straat 6 te Hengelo Gld.

BAKFIETSENRACE IN HENGELO GLD

Het is al wel een ruim aantal jaren geleden dat de
bakfiets gold als een transportmiddel bij uitstek.
Nu is dit vervoermiddel op een andere wijze in het
nieuws, met het organiseren van wedstrijden ervoor.
Al meerdere jaren bakfietsraces in Wichmond en Zel-
hem en onlangs in Vorden, krijgt Hengelo Gld binnen-
kort ermee te maken.

Op woensdagavond 6 aug. a.s. zullen de bakfietsers
hun rondjes draaien op het parcours Spalstraat, Vee-
merktterrein, Bleekstraat.

De VVV heeft voor Hengelo Gld deze primeur hier-
van in handen en een flink aantal deelnemers zal
aan start verschijnen. Deze bakfietsrace is opgenomen
in de Bakfietsrace competitie 1986, uitgaande van de
Achterhoekse Bakfiets Organisatie, welke ook haar
medewerking aan het evenement verleent, evenals
de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove.
Naast de competitie deelnemers zullen er ook een
aantal plaatselijke rijders meedoen. Deze zullen de
startnummers ontvangen vanaf 40.

Onder de deelnemers zijn fraaie namen zoals Zelhem
se zwoegers, de Wanhoop, de deurtrappers, de race-
kuukens. Waarmee de plaatselijke rijdes zullen
komen, blijft een vraag tot de aanvang van de race.
Het zal voor deze categorie niet gemakkelijk zijn om
op een lastig parcours een bakfiets van rond de 80 kg
goed rond te rijden.

Sensationeel wordt het in ieder geval en evenals bij
de onlangs gehouden stratencross zal het publiek
kunnen genieten van sensatie.

Zoek geraakt: verrekijker
in de nabijheid van „de
Horst" of het gymlokaal te
Keijenborg. St Janstraat 10
Tel. 05753-2664

Te koop oleikachel met
tank en diepvrieskist, 300
liter. G. P. Wenneker,
Schuttersdijk l, Hengelo G

Te koop planten. Boeren-
kool, prei, andijvie, selde-
rij, peterselie en bieslook.
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Te koop boerenkoolplanten
A. Boesveld, Remmelink-
dijk 12, Keijenborg, tel.
05753-2912. Tevens te koop
2 oude fietsen, oma - opa
fiets

Te koop jonge foxhondjes
Kemper, Schapendijk 6,
Hengelo Gld, tel. 05736-242

Aan komen lopen pauw-
haan. Tegen adv. kosten
terug te bekomen bij G. H.
Wolbrink, Beekstraat 8,
Hengelo Gld, 05753-2183

Te koop gevraagd oud ijzer
metalen oude machines
en auto's. Doldersum,
Esweg 14, Zelhem,
tel. 08342-3550

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde voor het Staatsexamen Accoun-
tant en administratieconsulent de heer I. G. M. Wae-
nink, Wilhelminalaan 10 te Hengelo Gld. De opleiding
werd gevolgd te Bunnik.
In Hilversum slaagde voor het diploma aannemer
H. J. G. Lubbers, Kervelseweg Ha.
Aan de bestuursschool, gevestigd te Velp, slaagde
voor het diploma ambtenaar sport en recreatie, Huub
Baakman, Julianalaan te Hengelo Gld.
Hij is werkzaam als sportconsulent bij de Gelderse
Sportfederatie te Velp.

GROOT AANTAL HISTORISCHE MOTORFIETSEN

OP DE HENGELOSE BRADERIE

Als voorproefje op de Internationale Windmolenrally
welke op 6 en 7 sept. a.s. zal plaatsvinden, en waar-
bij zo'n 250 old-timers van start zullen gaan vanaf
het terrein van VLC „de Graafschap" aan de Spal-
straat te Hengelo Gld, zullen een aantal van zulke
oude motorfietsen op de Braderie te bewonderen zijn
De oudste machine die te zien is, is een 2 cylinder
Neckarsulm uit 1909, met daarnaast een Douglas
damesmodel uit 1914. Eveneens merken als Harley,
Indian, Peugeot en een aantal veteraan race- en cross
motoren. Maar de grootste trekpleister voor het
publiek zal wel de drie meter lange Böhmerland zijn,
een machine die in 1929 in Tsjecho Slowakije ge-
bouwd. Kom er naar kijken op de Braderie op
woensdag 30 en donderdag 31 juli.

IN HET TEKEN VAN DE VREDE

In het kader van het Internationale Jaar van de
Vrede, is door de Verenigde Naties dinsdag 16 sept.
uitgeroepen tot Werelddag van de Vrede.
Door het Nationaal comité Vredesjint worden voor-
bereidingen getroffen om vanaf genoemde datum
een nationaal evenement voor te bereiden.
Dit zal dan bestaan uit een Vredeslint dat is samen-
gesteld uit vaandels en banieren. Alle gemeenten uit
ons land kunnen daaraan deelnemen.
Als leidraad wordt aangedragen, de doeken of vaan-
dels te vervaardigen uit kleur- en watervaste stof,
met een formaat van 100x50 cm. Het opschrift kan
vervaardigd worden door borduren, naaien, schilderen
appliqueren enz.
Op de 16 sept. moeten deze vaandels op een nader
te bepalen plaats aaneengeknoopt worden. In verband
hiermede wordt aangeraden het doek ook van een
lusje van plm 15 cm te voorzien. Het moet dan een
levende expositie worden van de vredeskracht in onze

samenleving.
Door middel van loting zullen een drietal doeken per
gemeente worden uitgekozen voor de landelijke
expositie, welke vermoedelijk eind september zal
worden gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Wederom zal dan weer een selectie plaatsvinden van
de aanwezige doeken. Deze zullen worden aangereikt
aan renners van de „First Earth Run". Dit wereld-
omvattende project zal op 29 sept. met fakkellopers
door ons land trekken.
Op 31 dec. zal de Nederlandse collectie van het Vredes
lint toegevoegd worden aan het „Earth Ribbon
Project" en een plaats krijgen in de slotceremonie
van het Vredes j aar.
Inlichtingen voor Hengelo Gld, het liefst vóór 2 aug.
bij mevr Verhoeff, Fokkinkweg 15 of mevr. v.d.
Velde, Zelhemseweg 31.
ledere vereniging of organisatie ter plaatse wordt
opgeroepen medewerking te verlenen aan het Vredes-
lint en de wezenlijke uiting van vrede.

FIETSTOCHT HAMOVE

De aktieve mannen van de sportcommissie van

Hamove hebben weer iets op het programma staan:
nl. de jaarlijkse fietstocht, die op zondag 3 aug. a.s
wordt gehouden,
Het te rijden traject zal voeren door de fraaie om-
geving van Hengelo Gld, waarbij gestart kan worden
tussen 13.00 en 14.00 uur bij zaal Wolbrink, Bleek-
straat 3 te Hengelo Gld.
Tijdens de fietstocht ontvangt u een consumptiebon
voor een kop koffie of een andere verfrissing en aan
de finish wacht een aandenken.

KVENEMENTEN IN SPORTHAL „DE VELDHOEK"

In sportcomplex „de Veldhoek" te Hengelo Gld staat
weer wat te gebeuren.
Zaterdag 2 aug. komt het zeer populaire radiopro-
gramma Lost Vast van de NCRV met presentator
Jan Rietman in de hal om vandaar met een keur van
artiesten een programma te verzorgen. Dat wordt
een spektakel.
Zondagavond 3 aug. volgt dan in dezelfde hal het
optreden van de Brabantse „Normaal" Bertus Staiger
paip. De aanvang hiervan is 8 uur en kaarten zijn
aan de hal verkrijgbaar.

HENGELDSE BRADERIE:
PLEZIERIG TWEEDAAGS MARKTFEEST

De Hengelose kermis is nog maar nauwelijks afge-
lopen of een ander spektakel vindt plaats rond de
Remigiuskerk te Hengelo Gld.

De Hengelose en Keijenborgse Middenstandsver.
organiseert voor de zoveelste maal de Hengelose
Braderie. Het is een aaneenschakeling van verkoop
en vermaak. Naast een groot aantal leden van HKM
die hun waren presenteren, met of zonder attractie,
heeft ook een groot aantal verenigingen een plaatsje
verworven, die wordt gehouden op woensdag 30 en
donderdag 31 juli.

De aanvang is 18.00 uur en het gaat door tot 22.00
uur. De plaats van handeling is de Kerkstraat en
het aangrenzende parkeerterrein van VS-supermarkt.
Ook het kampioenschap play-back staat weer op het
programma. Bij promotor Jean Kreunen zijn al heel
wat inschrijvingen binnengekomen en het belooft
weer een fraaie happening te worden. Dit kampioen-
schap loopt over twee dagen met de finale op don-
derdag. Als speaker treedt op Bert van Petersen.
Een ander muzikaal tintje is het optreden van de
boerenkapel en een heus huisvrouwenorkest uit
Zelhem. Aan oude beroepen ontbreekt het ook dit-
maal niet.

De oude motoren van Roei Kreunen zullen ook te
bewonderen zijn.

Braderiebezoekers en dat zijn er ieder jaar weer
duizenden, behoeven zich niet te vervelen, er is ge-
noeg te zien met daar naast vele attrakties. Voor de
kinderen komt het luchtkussen weer. Ook voor een
hartige hap of een drankje kan men overal op de
Braderie terecht. Hengelo en de Braderie zijn ken-
nelijk zo ingeburgerd, dat velen hun vakantie er
naar zetten om toch op de Braderie aanwezig te kun-
nen zijn. Zo heeft de organisatie wel eens verzoeken
gehad om de Braderie te verzetten i.v.m. geplande
vakanties. Het bestuur van HKM is echter van
mening dat een vaste tijd van het jaar de Braderie
(>en eigen image geeft.

Inlichtingen over de Braderie zijn te verkrijgen bij
het secretariaat van HKM: G. Wijnbergen-Egbers,
Kerkstraat 13, Hengelo Gld.

HENGELOSE TEAMS IN BAKFIETSRACE

Bij voldoende deelname zullen de Hengelose teams

die aan de bakfietsrace op 6 aug. meedoen, in een

speciale klasse starten. De opgave van deze teams

kan geschieden bij drogisterij Lenselink, Kerkstraat l

te Hengelo Gld.

SPELERS VAN PAX IN STREEKELPTAL

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van SV

Halle speelt de Graafschap een wedstrijd tegen een

streekelftal, waarin o.a. van PAX Harold van Meerlo,

Hans Rouwen en Henri Golstein meedoen.

Deze wedstrijd wordt gespeeld om het jubileum een

extra tintje te geven.

Op woensdagavond 6 aug. wordt gespeeld op terrein

de Meisterkamp in Halle en de aanvang is 19.30 uur.

Wanneer trouwt Wubbo?
Nu nog een vraag maar binnenkort weet U alles.
Zojuist drukten wij voor Wubbo en Anita de kaart van hun
keuze uit de Intercard-huwelijkskollektie.
Bijzonder mooi!
En... zij ontvingen ook nog een exklusief huwelijkskado.

•
151 illtcrCSiril alleen verkrijgbaar bij de goede drukker!

DRUKKERIJ WOLTERS

VoorSTEENDEREN

J. B. EPPINK • Dorpsstraat 37 - Telefoon 05755-1862



Geduld koop je niet per ons
„maar de echte vakopticiën brengt het

nog op", filosofeerde professor van

Piekeren. En vakmanschap zou de-

zelfde slagzin kunnen hebben als

vliegen: 't is goedkoper dan u denkt!

Kijk eens naar mijn nieuwe bril,

vrouwtje. Prachtig, bewonderde zij.

Een dure natuurlijk weer. Nee, nee,

verbeterde haar man, een bétere van

een heel secure opticien. Velen vliegen

erin met die lage prijzen. Wie een bril

koopt, koopt ogenzorg. Het oogmerk

van OPTICIëN GROOT KORMELINK

en ook van mij is: nooit knoeien met

het kostbaarste bezit: ogen!

^AGROOTKORMEUNK
^.horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW $

SPARTAMET
DE FIETS MET IETS
MET GERUISLOZE HULPMOTOR

Vroltfk rijdend op uw SPARTAMET tegen de
wind

Nooit meer afzien op een helling

Bagage is geen last

Geen hinderlijke helm

UW SPARTA STERDEALER

voor Hengelo Gld en omstreken:

H.J.BOBBINK
st.M-iHh'ronsowej; 7 - Tel- 05753-1463

Demonstratie op de Braderie

op 30 en 31 juli

^

>

BRADERIE HENGELO GLD

Zaal Langeler

Woensdag 30 juli a.s.

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

GEZILLIGHEID IS TROEF

OP DE JAARLIJKSE

Hl ;NGI LOSI
BRADERI

woensdag 30 juli
donderdag 31 juli

in de Kerkstraat te HENGELO G,
vanaf 18.00 uur

HENGELO GLD

Woensdagavond 6 aug. a.s.

B A K F I E T S -
RACE
in het centrum van Hengelo Gld

Parcours: Spalstraat - Veemarkt-

terrein - Bleekstraat

Organisatie: A.B.O. en V.V.V.

met medewerking van Hamove

Aanvang 19.00 uur

Alleen deze week bij
TACX SCHOENMODE

Op alle SCHOENEN met een

RODE PLAKKER

krijgt U 30% korting
op de afgeprijsde prijs

Deze aanbiedingen staan in het portiek en in de winkel

Tevens zijn wij wegens vakantie gesloten

van dinsdag 5 t.e.m. zaterdag

16 augustus

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

Tel. 05753-:.547

De Mexicaanse uitgave

°ver ons eigen land

'.s een prachtig teek

geworden met eni^e

honderden Te te 's eet

xekst in de Kol land 5 e

on Angels j taal»

dn de Nederlanders

schiepen hun eigan

land is het motto van

dit fotoboek, voor de

van sleohts een

f o, CO (gebonden)...

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

msrtanne
drogisterijen parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

ALLES voor het inmaken of jam maken
vindt U bij ons, o.a.:

INMAAKAZIJN

INMAAKKRUIDEN (van augurken • zilveruitjes)

AZIJN ESSENCE (80%)

FERIA DRUPPELS voor groente en fruit

OPEKTA 2 op l

OPEKTA VLOEIBAAR

OPEKTA CELLOFAANSLUITING

OPEKTO GELEIPOEDER

GELEI SUIKER SPECIAAL

GELEI SUIKER

WITTE KANDIJ

VANILLE STOKJES

Marmello: jam maken zonder suiker

AFWEZIG
van maandag 4

t.e.m. woensdag

6 aug.

Willem van Hal
uw schoenmaker

Raadhuisstraat Sla

HENGELO GLD

Braderie-aanbieding:
KARTELSCHAAR

17.50VAN 27.90 NU

Schröder
y de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

TIJDENS DE BRADERIE
i's hef gezellig vertoeven

in het tofaaf vernieuwde

café 't HOEKJE
Al 75 jaar een begrip
in Hengelo Gld

760e Ned. fstaatsloterij

•Var.af heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTE^ WORDEN

T.E.M. 9 AUG. GERESERVEERD

Debitanlc Ned . Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

har-diskoteek,,de Zwaan"
Tijdens de Braderie geopend

WOENSDAG 30 JULI:
optreden van

HARM EN KAREL
82 en 84 jaar

in ons bruine café

UIT, GOED VOOR Uu

Bij STEVORD verlaagde prijzen voor veel

soorten

RIJDEND SPEELGOED

FIETSJES, TREKWAGENS, TRAPTRACTORS

KRUIWAGENS enz.

De grote 4-wielige traptractor met kettingaan-

drijving kost nu 115.—

Let wel: dit is het enige merk met metalen

vooras en metalen stuurinrichtinff.

Deze trekker samen met de sterkste aanhanger

die te koop is: 139.—

Ook kleinere, 3-wielige tractors voor verlaagde

prijs.

ROLLERSKATES: alle voorradige maten

nu met 20% korting

Geen speelgoed, maar evengoed goedkoop:

grote aluminium DROOGMOLEN 49.—

OCCASBONS

VAN DE

WEEK,
•tisvamrau?*!

Zondag 3 augustus

FIETSTOCHT
Hamove
Start tussen 13.00 en 14.00 uur

bij café Wolbrink, Bleekstraat 3

Alle inschrijvers ontvangen een consumptiebon

«•n een aandenken.

Datsun Cherry 1200 3-deur L

Nissan Cherry 1.3 3-deurs GL

Nissan Cherry 1.5 3-deurs GL

Nissan Cherry Van (grijs kenteken)

Nissan Cherry 1.3 3-deurs DX

Nissan Sunny 1.3 2-deurs DX

Nissan Sunny 1.3 2-deurs DX

Nissan Sunny 1.3 2-deurs DX

Nissan Sunny 1.3 4-deurs GL

Nissan Sunny 1.5 coupé GL

Nissan Sunny 1.5 coupé LPG

Nissan Stanza 1.8 5-deurs GL

Nissan Bluebird 2.0 GLX LPG

Nissan Parol hardtop

Fiat Panda 45

Opel Kadett 1.3 S

Ford Fiësta 1.1 GL

Toyota Corolla coupé

Renault 11 GTC

Lada 2105

Datsun Sunny automaat

Datsun Sunny automaat

Datsun Cherry automaat

Nissan Micra automaat

Nissan Cherry diesel

Nissan Sunny diesel

Renault 9 GTD diesel
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1984
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1985
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1984

SCHRÖDERSTOFFEN

De laatste dagen
van de opruiming

Zie onze 6 etalages

Nu nog goedkoper

Ruurloseweg 1-HengeloGld. Telefoon 05753-1232

NISSAN

Hummeloseweq 10 Hengelo(gld) Tel 05753 2244

dansen met

J.LS.-BAND
zondag 3 aug.

Zondag 10 aug.

Teamwork
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461



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 SPORTGOID
van

Reozegaarde sport
SpaistaMLt is. Henrelo O.

SIEKHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

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. 05753-1424

Uw favoriete fiets
staat in de nieuwe
Gazeüe-folder
U wilt een sterke, lichte, snelle.
Dus een Gazelle. Keuze genoeg
in de Gazelle-folder. Hij ligt al
klaar voor u. En natuurlijk zullen
wij u graag de nieuwste
modellen laten zien.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gebr VARKENS-

FRICANDEAU 100 gr

VLEESWARENSCHOTEL
.' <

gemengd 3x 40 gram

Johma HUZARENSALADE

fijn kg

WATER IJSLOLLIE'S

12 stuks

219
!199
375
198

Volvette GOUDSE KAAS

licht belegen kg

DOBBELMAN

in gratis emmer 5 kg

AH SLASAUS
3/4 liter

PANNEKOEKENMIX

viergranen 500 gr

950
1599

159
129

Mlariiia's
bak kg

BROCCOLI

500 gr

Schouderkarbonade

500 gr 398

Zaterdagvoordeel:

RUNDERWORSTJES

100 gr 109
Ma. - di. 4 en 5 aug. -̂  ̂ ^ ̂ ^

Runder stoof lapjes, iets doorr. ft \J fM

500 gr 498 kg W ^ W

\

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

STOKBROOD

188
400 gr l

BOLS JONGE JENEVER

liter

FLORIJN CITR.BRANDEWIJN

liter

1845
1275

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.

•:•:•*•:

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening: (tot max. 60 meter diep)

Ontijzen ngsf U ter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

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

ROMMELMARKT KEIJENBORG

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

en anttekmarkt gehouden door de murfekver.

St Jan.

De opbrengst hiervan komt ten goede aan de

aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1465

Verwen u zelf met een Gazelle

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld

Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden

Ophalen materialen rommelmarkt

Zaterdag 2 augustus worden spullen opgehaald

voor de rommelmarkt in Ketyenborg.

Vanaf 10 uur wordt opgehaald in Ketyenborg en

de buitenwijken + Velswtyk.

Ook kunt u die dag bezorgen van 10 tot 5 uur

's middags hij de fam. Mullink, Bronkhorster-

Mtraat 9.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen:

tel. 2637 - 3117 - 2996.

muziekver. St Jan
KEIJENBOBG

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij
i* HARMSEN

VAKSCHILDERS

SPALSTRAAl 17
1 O

'CELO
l liter 8 sterren JONGE GENEVER

18.45
l liter CATZ VIEUX

_ 18.95
l liter POLLEN BESSENGENEVER

14.45
l fles JOHNNY WALKER WHISKY

25.75
l fïes KANSEN RUM 54%

(speciaal voor de rumtopf) 24.75

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 AUG.

Herv. Kerk (Remigluskerk)

10 uur ds Kabel

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Verhaere

Herv. Kerk

Geen dienst

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

Horlogen^Goud-Zilver-Optiek
Soaistr.™ 1'jHPngpmiOl' Tel 05?'-

VOOR

familie
handels- en

DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

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 28 juli t.e.m. 3 auff.

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 Oio

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

Kejjenborg:Past. 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.

U.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis

om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.46 uur;

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur


